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Bij het binnenstappen in de muggenkweekkamer van het 

Centraal Dierenlaboratorium, komt de vochtige warmte je 

tegemoet. Algemeen directeur Koen Dechering van het spin 

offbedrijf TropIQ Health Sciences, laat zien hoe je malaria

muggen kweekt. Het bedrijf test jaarlijks duizenden potenti

eel nieuwe malariamiddelen in de Nijmeegse muggenfabriek. 

In de kamer staan verschillende bakken met honderden 

eitjes, larven en muggen. Met een stofzuiger worden deze 

ongevaarlijke muggen opgezogen en in bakjes naar de goed 

afgesloten naastgelegen kamer gebracht. In die kamer gebeurt 

het. Daar komen de muggen in aanraking met gekweekte 

malariaparasieten, waardoor ze van onschuldig insect naar 

gevaar voor de volksgezondheid transformeren. 

Hogedrukspuit
Malaria is een van de meest voorkomende, ernstige infectie

ziektes in de wereld. Jaarlijks worden er rond de 200 miljoen 

mensen ziek, van wie er naar schatting 627.000 overlijden. 

De afgelopen jaren daalde het aantal gevallen enigszins 

door een beter geneesmiddelengebruik en geïmpregneerde 

klamboes die beschermen tegen muggen. Maar de daling 

wordt bedreigd doordat de parasieten resistentie ontwikke

len tegen de bestaande medicijnen. ‘Malariabestrijding is 

een soort hogedrukspuit waar je met je vinger even op zit. 

Vroeg of laat rukt de ziekte weer op’, legt Robert Sauerwein, 

hoogleraar medische parasitologie en medegrondlegger van 

TropIQ, op zijn kamer in de researchtoren uit. Een effectief 

vaccin zou de ziekte kunnen temmen. Maar zo’n vaccin is er 

nog niet. ‘Ons immuunsysteem en de malariaparasiet leven 

al vele jaren samen. De parasiet heeft inmiddels al heel wat 

trucs verzonnen om het immuunsysteem te ontwijken, dat 

maakt de ontwikkeling van een vaccin lastig.’ 

Vrijwillig besmet
Toch is er hoop dat het gaat lukken. Tien jaar geleden kreeg 

Robert Sauerwein een idee dat in 2008 tot een bijzonder expe

riment leidde: geef gezonde proefpersonen een paar maan

den het malariamiddel chloroquine en laat ze in die periode 

drie keer door vijftien malariamuggen steken. ‘Dat bleek 

ongelofelijk effectief.’ Toen de vrijwilligers gestopt waren met 

het slikken van chloroquine, lieten ze zich opnieuw vrijwillig 

door muggen steken. ‘Ze bleken volledig immuun te zijn, en 

dat door de beten van “slechts” 45 muggen’, vertelt de hoog

leraar. In vervolgonderzoek ontdekte zijn team dat het afweer

Wat lang gezien werd als een onhaalbare droom lijkt een steeds realistischer 
doel. Nijmeegse onderzoekers hopen samen met collega’s uit binnen- en  
buitenland malaria onschadelijk te maken. Met vaccins, medicijnen en de  
toepassing van epidemiologische kennis gaan ze de strijd aan.

Grensverleggend onderzoek naar malaria

  Parasieten op de pijnbank

De eencellige malariaparasiet heeft 

een spannend leven in mens en mug, 

waarin hij steeds van gedaante verwis-

selt. Dat moet ook wel, om als parasiet 

in een muggenlijf te overleven zijn 

andere eigenschappen nodig dan in 

een mensenlichaam. 

In de speekselklieren van een vrouwtjes-

mug wachten de parasieten in de vorm 

van sporozoïeten tot de mug een mens 

steekt om haar bloedmaal te halen. 

Vrouwtjesmuggen hebben bloed nodig 

om eitjes te kunnen leggen. 

De sporozoïeten belanden in de bloed-

baan en beginnen hun tocht door het 

menselijk lichaam. De eerste stop is de 

lever. Hier delen ze en rijpen uit tot 

merozoïeten die na enkele dagen vrij-

komen in het bloed om rode bloed-

cellen binnen te dringen. Hier gaat de 

deling en rijping verder. Als de rode 

bloedcellen openbarsten dringen de 

vrijgekomen parasieten een nieuwe 

rode bloedcel binnen. Nu wordt de 

patiënt ziek; hij krijgt koorts en vaak 

hoofdpijn. tijdens de rijping ontstaan 

er ook de gametocyten: mannelijke en 

vrouwelijke geslachtscellen van de 

parasiet. Als een nieuwe mug de  

patiënt steekt, zuigt hij de geslachts-

cellen op en in de muggenmaag vindt 

bevruchting plaats. De jonge nakome-

lingen, de sporozoïeten, kruipen naar 

de speekselklieren van de mug. Klaar 

voor hun reis naar een volgend 

slachtoffer.

PARASIETENLEVEN

 ‘De parasiet heeft 
al heel wat 
trucs verzonnen’

in 2013 kreeg de groep van robert  
Sauerwein 3,4 miljoen dollar van de  

Bill & Melinda Gates Foundation voor  
het ontwikkelen van een vaccin.
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Omdat: zij altijd als eerste klaar staat om 

een nieuw experiment op te pakken. zoals 

de filmpjes voor internet, waarin zorgverle-

ners op een toe gankelijke manier, in voor 

patiënten begrijpelijke taal, uitleg geven 

over ziektes en behandelingen. ze denkt in 

kansen en mogelijkheden en is inspirerend 

voor veel anderen.

In deze rubrIek stellen we persoonlIjke vragen 
aan een medewerker dIe een radboudpluIm heeft 
ontvangen. dIt keer maartJe reiJnderS-Hoofd.

PERSONALIA

1. Wat is je persoonlijke hoogtepunt in het Radboudumc?
‘Wij hebben het afgelopen jaar de nieuwe huisstijl op de website 

doorgevoerd en de homepage aangepakt. Een mooi concreet pro

ject, waar je met een team mensen enthousiast aan werkt en dat 

snel resultaat oplevert. Iedereen kreeg er energie van.’  

2. Waar ben je trots op? 
‘Dat ik die Radboudpluim heb gekregen. Bij mijn vorige werkgevers 

kreeg ik telkens als ontwikkelpunt mee dat ik te bescheiden ben. Ik 

deed het werk inhoudelijk goed, maar liet dat te weinig zien. Draag 

eens een rood rokje in plaats van al dat zwart, kreeg ik zelfs een 

keer te horen. De pluim is het bewijs, dat ik in die zin gegroeid ben.’ 

3. Wie bewonder je? 
‘Ik heb zoveel respect voor alle mensen die in de zorg wer ken. Het 

omgaan met de angsten en het verdriet van patiën ten, heeft lijkt me 

zoveel impact op jezelf.’ 

4. Wat is je favoriete plek in het Radboudumc? 
‘Wij werken in het Radboudumc REshape center, een omgebouwd 

OK en IC/MCcomplex in het oude neurogebouw. Mijn favoriete 

plek daar is de oude observatieruimte boven de OK’s. Die is inge

richt als een relaxplek, met kleurige zitzakken. Zo’n fijne plek om 

even uit je normale werkomgeving te zijn en uit de waan van de 

dag. Maar ook om te brainstormen met collega’s.’

5. Welk boek ligt er op je nachtkastje? 
‘Gelukkige kinderen opvoeden voor dummies. Ik wil mijn best hebben 

gedaan om een goede ouder te zijn voor onze twee dochters. Ik heb het 

ook maar geleerd van mijn ouders en zij hebben het weer afgekeken van 

hun ouders. Maar het kan natuurlijk altijd beter. Ik vind het leuk om te 

graven: hoe moet dat nou.’

6. met wie zou je een dagje willen ruilen? 
‘Ik zou wel een dag man willen zijn. Om te weten hoe dat voelt. Hoe 

anders je denkt, hoe mensen anders op je reageren. En hoe je zelf rea

geert als man. Fascinerend!’  

7. Wat weten je collega’s niet over jou? 
‘Dat ik een blauwe maandag lijkschouwer wilde worden. Het leek me zo 

fascinerend, om als patholooganatoom te ontrafelen wat er precies met 

iemand aan de hand is.’ 

trendsetter

systeem van de gevaccineerde proefpersonen de parasiet 

aanpakt tijdens de leverfase, voordat mensen ziek worden. 

Mooie vondst, maar de toepassingsmogelijkheden zijn beperkt. 

‘En mogelijk heel gevaarlijk’, vult Robert aan. ‘Als mensen de 

chloroquine vergeten te slikken, kunnen ze hartstikke ziek 

worden van de parasiet.’ Daar moet goed toezicht op zijn. Om 

de toediening te vergemakkelijken, werken de onderzoekers 

samen met het Amerikaanse bedrijfje Sanaria aan de ont

wikkeling van een injectienaald met sporozoïeten (zie kader 

Parasietenleven) en choloroquine. Hopelijk komt daarmee 

het eerste sporozoïetenvaccin in zicht. 

Genetische anticonceptie 
Ondertussen werkt de groep, met onderzoekers van het 

Leids Universitair Medisch Centrum, ook aan parasieten die 

genetisch zo veranderd zijn dat ze het leverstadium niet 

kunnen afmaken. Ze komen dus wel in de lever terecht, 

maar er ontstaan geen ziekmakende bloedstadia en ook 

geen gametocyten (zie kader) die van mens naar mug over

gebracht kunnen worden. Genetische anticonceptie als het 

ware. Robert: ‘Als je die parasieten aan een muis geeft, ont

wikkelt het dier volledige immuniteit. Het werkt hetzelfde 

als het chloroquinesporozoïeten concept, maar het is veili

ger want er is geen chloroquine nodig. We willen nu graag 

kijken of dit ook bij mensen werkt.’

Een derde vaccin waaraan de groep 

werkt, richt zich op een eiwit dat 

essentieel is voor de bevruchting 

van vrouwtjes gametocyten. ‘Als je de 

werking van dat eiwit kunt blokke

ren, ontstaan er geen nieuwe sporo

zoïeten en kan de mug geen mens 

infecteren. Momenteel ontwikkelen 

we in India een vaccin dat we hier 

willen testen.’ 

Verloren middel
Zolang er geen vaccin is, worden er 

nog heel veel mensen ziek. Om die te 

behandelen, zoeken wetenschappers 

druk naar nieuwe geneesmiddelen. 

En ook op dat gebied blijkt de malaria

parasiet moeilijk te pakken. ‘In 2009 

“verloren” we het laatste middel toen 

er in ZuidOost Azië resistentie optrad 

tegen artemisinine, het beste middel dat we op dit moment 

hebben. We houden ons hart vast voor de dag dat die resis

tente parasiet Afrika bereikt, want 70 tot 80 procent van de 

besmettingen treedt daar op’, aldus Robert. 

Nieuwe middelen zijn dus hard nodig. Eind vorig jaar 

ontdekte een groep Amerikaanse onderzoekers een com

pleet nieuwe klasse geneesmiddelen: de imidazopyrazines. 

Nederlandse onderzoekers van TropIQ en van het primaten

centrum uit Rijswijk testten de werking in muizen en apen. 

De resultaten verschenen in het tijdschrift Nature. Imidazo

pyrazines blokkeren de vermenigvuldiging van de parasiet 

in elke fase van zijn ontwikkeling. En dat is uniek. ‘Tot nu 

toe grepen malariamedicijnen aan op de fase waarin de 

parasiet in de rode bloedcellen van de mens zit. Maar voor 

de uitroeiing van malaria op mondiaal niveau moet je alle 

stadia aanpakken.’ Het duurt echter nog wel even voordat dit 

nieuwe middel als malariamedicijn op de markt komt. 

Andere wetenschappers uit de groep van Robert Sauer

wein, zoals epidemioloog Teun Bousema, onderzoeken in 

Burkina Faso, Kenia, Mali en Oeganda hoe geneesmiddelen, 

in combinatie met netten en een eventueel vaccin, het beste 

ingezet kunnen worden om malaria weg te krijgen. Wat in 

het ene gebied werkt, hoeft niet in het andere gebied te wer

ken. Netten met insecticiden kunnen bijvoorbeeld heel 

goed werken, maar in Kenia zijn ze minder effectief aan het 

worden omdat malariamuggen de netten mijden. ‘Op een 

nieuw middel moet je zuinig zijn. Als je het verkeerd inzet, 

ontstaan er snel resistente parasieten en ben je je middel 

kwijt’, aldus Robert. 

Op het muggenlab, in een klein, maar hermetisch afge

sloten laboratorium, zijn twee biotechnici aan het werk. Om 

hen heen staan bakjes waarin de malariamuggen rondzoe

men. Nadat de muggen met gas gedood zijn, snijden de 

medewerkers ze open en bekijken onder de microscoop hoe

veel parasieten er in hun darmen zitten. ‘Hopelijk niet veel, 

dan zijn we weer een potentieel nieuw middel op het spoor’, 

zegt Koen Dechering. 

In 2007 kondigde Bill Gates aan dat hij zijn vermogen deels in wil zetten om 

malaria de wereld uit te krijgen. Weggegooid geld, dachten velen. Maar inmiddels 

is duidelijk dat zijn droom haalbaar is als de ziekte maar op verschillende manie-

ren aangepakt wordt. In december 2013 kreeg de groep van Robert Sauerwein 

3,4 miljoen dollar van de Bill & Melinda Gates foundation voor het ontwikkelen 

van een vaccin. Eerder doneerden ze al 1,1 miljoen dollar voor het epidemiolo-

gisch onderzoek van teun Bousema. 

WAT BILL GATES mET mALARIA TE mAKEN HEEFT

 ‘Zolang er geen 
vaccin is, worden 
nog heel veel 
mensen ziek’

in de nijmeegse ‘muggen
fabriek’ worden jaarlijks  
duizenden potentieel nieuwe 
malariamiddelen getest.


