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olletjes met uitstulpingen naar
alle kanten. Zo zien de geweek-
te menselijke mini-darmpjes
eruit in een animatiefilmpje
van het Utrechtse Hubrecht In-
stituut voor ontwikkelingsbio-
logie en stamcelonderzoek.

Hans Clevers en zijn mede-onderzoekers noe-
men ze organoïden. Ze zijn maar een paar mil-
limeter groot en ze zien eruit als grijze blaasjes.
Ondanks hun bescheiden voorkomen gaan de-
ze mini-organen in de nabije toekomst mis-
schien mensenlevens redden, denkt Clevers,
hoogleraar moleculaire genetica in het Univer-
sitair Medisch Centrum Utrecht. Omdat ze ka-
pot weefsel repareren of omdat er medicijnen
op getest worden.
De gekweekte mini-organen zijn afkomstig

uit een enkele stamcel. In 2007 deden Hans
Clevers en collega’s een belangrijke ontdek-
king. Ze vonden een eiwit waarmee ze makke-
lijk stamcellen in de darm op konden sporen
en isoleren. Ook ontdekten ze in muizen dat
stamcellen van de dunne darm iedere 24 uur
delen en dat ze dit het hele muizenleven blij-
ven doen. Als ze dat in een lichaam kunnen,
dachten de onderzoekers, waarom dan niet in
een lab?
Dat idee was de start van een ambitieus pro-

ject. Stamcellen uit andere weefsels bleken de
onderzoekers op vergelijkbare manier te kun-
nen opsporen. Inmiddels is de groep in staat
om stamcellen uit allerlei weefseltypes van zo-
wel gezonde mensen als patiënten met bijvoor-

beeld kanker te halen. De stamcellen groeien
binnen twee tot drie weken uit tot een mini-
orgaan of, in het geval van jonge kankercellen,
een mini-tumor. En ze kunnen in de vriezer
worden bewaard.
Op die manier is er een levende biobank ont-

staan van organoïden. In de collectie bevinden
zich mini-levers, mini-darmen en mini-alvlees-
klieren van zowel gezond als ziek weefsel. In
de organoïden kunnen de kenmerken van ge-
zonde en zieke cellen grondig bestudeerd wor-
den en de wetenschappers kunnen testen wel-
ke medicijnen geschikt zijn voor een patiënt.
Op termijn maakt dit ‘behandeling op maat’
mogelijk: een patiënt krijgt alleen demedicatie
die zeker aanslaat.

Taaislijmziekte

“We zien, onder andere voor taaislijmziekte,
heel dure geneesmiddelen die rond de 200.000
euro per jaar kosten, op ons af komen. En we
weten dat maar een deel van de patiënten daar-
op reageert”, zegt Clevers. In het geval van taai-
slijmziekte is dat omdat het middel dat binnen-
kort verschijnt, alleen aanslaat als een patiënt
bepaalde foutjes in zijn DNA heeft. “Probleem
is dat dit nieuwe middel alleen gegeven mag
worden aan de groep patiënten met precies die
erfelijke foutjes waarvoor het getest is.” Dat
klinkt logisch, maar er zijn ook een aantal taai-
slijmziekte-patiënten met vergelijkbare fout-
jes, op net een andere locatie in het DNA. Mis-
schien dat het medicijn ook voor hen werkt.
Alleen zijn sommige van die mutaties heel

Een mini-alvleesklier uit
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zeldzaam en dus niet meegenomen in de tes-
ten van de fabrikant. Een nieuwmedicijn mag
alleen voor een bepaalde afwijking getest wor-
den als daarvoor voldoende patiënten zijn.
De onderzoekers van Hubrecht en hetWilhel-

mina Kinderziekenhuis vonden een oplossing
om nieuwe middelen voor zeldzame afwijkin-
gen te testen: “Wij hebben in het Wilhelmina
Kinderziekenhuis enkele patiënten met een
zeldzame mutatie. Een daarvan, een jongen,
heeft een mutatie die maar bij twee mensen in
de wereld is gevonden: bij hem en zijn tante.”
Die mutatie is dus nooit meegenomen in testen
van de fabrikant. De onderzoekers namen wat
stamcellen uit de darmen van de jongen en
kweekten die op tot een organoïde in het lab.
“Hierop testten we het nieuwe middel en het
bleek voor hem onverwacht goed te werken.
Hij gebruikt het nu en het gaat veel beter met
hem. Maar hij had dat middel nooit gekregen
als wij die test niet hadden gedaan.”‘

Een nieuworgaanmaken

Behalve voor taaislijmziekte kan dit ook voor
kankergeneesmiddelen gedaan worden. Voor
verzekeraars is dat een interessante ontwikke-
ling. Clevers rekent erop dat die flink zullen in-
vesteren, bijvoorbeeld in het eenmalig scree-
nen van 1500 taaislijmziekte-patiënten in Ne-
derland, op een aantal middelen dat binnen-
kort op de markt verschijnt. “Dat kost twee we-
ken per patiënt en 2000 euro. Stukken minder
dan wanneer je het middel een half jaar uitpro-
beert om te zien of het werkt.”
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Degezonde stamcellen
koloniserendezieke
lever, ennaeen tijdje is
de leverweergezond
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