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Verslaggever Bert van den Hoogen spreekt elke week met een wetenschapper uit het Groene Hart over het
werk, de passie en actualiteit. Deze week spreekt hij met Judith Klumperman uit Kockengen.

‘We maken onze cellen lui’
Judith Klumperman uit
Kockengen zag op de
middelbare school voor
het eerst een foto van
een menselijke cel door
een elektronenmicroscoop. Sindsdien
wil ze alles weten over
deze cellen.
Bert van den Hoogen
Uw vakgebied in maximaal honderd
woorden?

,,Mijn vakgebied is celbiologie en ik
ben elektronenmicroscopist. Ik onderzoek delen van de cel om de werking van het geheel te begrijpen.
Daarbij proberen we op het UMC
Utrecht altijd de link te leggen naar
ziektes. Meer specifiek onderzoek ik
het spijsverteringsstelsel van een cel.
Het omzetten van voedingsstoffen in
energie gebeurt in de lysosomen. Als
daar iets misgaat, dan kunnen er
ziektes ontstaan.’’
Wat moeten we ons voorstellen bij
een lysosoom?

,,Lysosomen kun je zien als de maagjes van de cel. Een cel heeft niet één,
maar wel duizend lysosomen. Binnen een lysosoom is het ontzettend
zuur en wordt alles wat binnenkomt
verteerd. Dat kan voeding van buiten
de cel zijn, maar ook van binnen de
cel. Bijvoorbeeld celmateriaal dat vernieuwd moet worden. Onderdelen
van een cel gaan maar een paar dagen
mee en moeten dan gerecycled worden. Een lysosoom kan ook signalen
afgeven dat er meer of minder lysosomen nodig zijn. Je kunt daarmee
stellen dat lysosomen het commando- en controlecentrum van het
metabolisme van de cel zijn. Ze zorgen voor energie en door te recyclen
verjongen ze telkens de cel.’’
Welke ziektes kunnen er ontstaan
als lysosomen niet goed werken?

,,Als lysosomen niet goed werken,
dan kan er een ophoping van eiwitten ontstaan. Dan kunnen ziektes als
Parkinson en Alzheimer ontstaan. In
kankercellen zijn lysosomen juist
vaak hyperactief, daardoor produceren zij veel energie waardoor een
kankercel kan overleven. Dat zijn de
twee meest bekende ziektebeelden.
Als er een genetisch defect is, dan
kunnen allerlei zeldzame ziektes
ontstaan. Die zijn wel zeer zeldzaam,
maar bij elkaar zijn het er zo veel dat
het ook belangrijk is om daar iets aan
te doen.’’
Hoe doet u onderzoek naar lysosomen?

,,Ik kan ze met de elektronenmicroscoop zien. We kunnen met speciale
technieken bepaalde eiwitten uitzetten, waarmee we ziektes nabootsen,
en zien wat er dan gebeurt. Ik kijk
daarbij naar het geheel van de cel. Ik
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onderzoek de samenhang in de cel en
de samenhang tussen cellen. Door de
werking van een menselijk lichaam
op celniveau te bestuderen, kunnen
we precies meten wat er gebeurt.’’
Kunt u een voorbeeld geven van een
dieet waarvan u op celniveau kunt
metingen kunt doen?
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,,Ja, het intermitted fasting is tegenwoordig populair. Daarbij eet je van
acht uur ’s avonds tot twaalf uur de
volgende dag niets en kun je daarna
acht uur lang van alles eten. Wij hebben gekeken hoe de lysosomen
daarop reageren. Eigenlijk maken we
onze lysosomen stelselmatig lui.
Doordat we veel eten is er altijd voeding van buiten de cel beschikbaar.
Dat is voor een lysosoom het makkelijkste, maar dat maakt de cel een bétje roestig. Als die aanvoer er niet is,
worden de lysosomen aan het werk
gezet en gaat voeding van binnen de
cel omzetten in energie. Dat heet autofagie. Die voeding bestaat uit allerlei materiaal dat gerecycled moet
worden. De lysosomen ruimen dan
de cel op. Het geeft een boost aan de
verjonging van de cel.’’
Hoe is uw interesse in celbiologie
ontstaan?

,,Door een goede biologieleraar op de
middelbare school. Die liet mij foto’s
van een menselijke cel zien die door
een elektronenmicroscoop zijn gemaakt. Ik was meteen onder de indruk. Allereerst van de afbeelding,
dat een cel uit zo ontzettend veel
radartjes bestaat die allemaal in elkaar grijpen. Het is een uitgebalanceerd systeem van regel- en controle-

mechanismen. Daarnaast vond ik het
bijzonder dat je met een elektronenmicroscoop iets zichtbaar kunt maken dat je normaal niet kunt zien.
Dat je kunt inzoomen in een wereld
die enorm complex is.’’
Had u dan niet de techniek van de
elektronenmicroscoop als vakgebied moeten kiezen?

,,Ik ben absoluut een elektronenmicroscopist, maar ik gebruik het om
naar cellen te kunnen kijken. Mijn
werk bestaat voor een groot deel uit
aansturing, overleg en beurzen aanvragen. Op vrijdagmiddag gun ik
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Op vrijdagmiddag
gun ik mezelf een
paar uur om door de
microscoop te kijken
– Judith Klumperman

mezelf een paar uur om door de elektronenmicroscoop te kijken.’’
Is voor u de heilige graal het kunnen
genezen van een ziekte?

,,We hebben onlangs een nieuwe
ziekte ontdekt, waarbij eiwitten niet
meer in het lysosoom kunnen komen. Daardoor heeft de cel altijd
honger ook al is er genoeg voeding
aanwezig. We hebben daarmee de
sleutel in handen van een oplossing.
Maar daar is het mij niet in eerste instantie om te doen. Ik ben gewoon

nieuwsgierig en wil de laatste puzzelstukjes vinden om te begrijpen
hoe lysosomen ontstaan. Dat we
daarmee ook kennis opdoen waarmee ziektes kunnen worden genezen, is natuurlijk wel een enorme
meerwaarde en het is prachtig als ons
onderzoek hier aan kan bijdragen.’’
Wat is voor u dan de heilige graal?

,,Dat ligt onder andere bij de elektronenmicroscopie. Door digitalisering
kunnen we heel snel ontzettend veel
foto’s maken die ook steeds scherper
worden. We kunnen ze makkelijk
delen met wetenschappers over de
hele wereld. Ook van andere vakgebieden. Mijn heilige graal is om al die
verschillende informatie aan elkaar
te koppelen. Hiervoor heb ik in 2018
de Nederlandse Elektronenmicroscopie Infrastructuur gestart. We kunnen de computer leren om celstructuren te herkennen waardoor afwijkingen sneller en makkelijker kunnen worden opgespoord. Ook willen
we die vertalen naar het effect op het
menselijk lichaam. Door meer toepassingen naast elkaar te leggen kan
ook de techniek van de microscoop
worden verbeterd.’’
Heeft u daarom ook een replica van
de microscoop van Van Leeuwenhoek?

,,Ik vind het nog steeds verbazingwekkend hoe hij dat heeft ontwikkeld. Het is de basis geweest, waardoor Nederland nog steeds wereldwijd voorop loopt, zowel in de techniek als in de toepassing van microscopie. Ik vind het belangrijk dat Nederland voorop blijft lopen.’’

