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In januari 2020 begon ik aan mijn onderzoeksproject bij de 
Department of Neurosurgery in het Brigham Women’s 
Hospital, geaffilieerd aan Harvard Medical School in Boston. 
Het onderzoek wat ik hier zou gaan doen had als doel om 
een nieuwe innovatieve therapie te ontwikkelen en te 
testen waarmee hersentumoren (Glioblastoma) beter 
behandeld zouden kunnen worden. Dit ziektebeeld heeft 
namelijk een extreem lage overlevingskans en innovatieve 
therapieën zijn daarom hard nodig. Na een lang jaar vol 
onverwachte (globale) gebeurtenissen kan ik met trots 
zeggen dat ik veelbelovende data verkregen heb, waardoor 
ik een promotie traject op heb kunnen zetten hier bij 
Harvard Medical School in samenwerking met het Antoni 
van Leeuwenhoek ziekenhuis/Nederlands Kanker Instituut.  
 
Het idee achter deze innovatieve therapie is om de 
hersentumorcellen selectief te elimineren en daarnaast het 
immuunsysteem aan te trekken en te activeren tegen de 
overgebleven tumorcellen. Dit zou ervoor zorgen dat de 
overgebleven (vaak resistente) tumorcellen herkent zullen 
worden door het immuunsysteem, wat leidt tot een 
potente anti-tumor immuunreactie (zie schematisch 
overzichtsfiguur). Om de limiterende bloed-brein barrière te omzeilen en een maximaal lokaal effect te krijgen, 
hebben wij gebruik gemaakt van stamcellen als carriers die deze therapeutische stoffen uitscheiden. Dit concept 
wordt reeds getest in klinische studies en lijkt veel belovend te zijn, aangezien de stamcellen positieve effecten 
hebben op de immuun activatie in tumor micro-environment (TME) en tumorcellen op kunnen sporen door hun 
migratiepotentieel.  
 

Tot op heden, heb ik twee stoffen ontdekt die in aanmerking komen voor 
deze therapie. Het afgelopen jaar heb ik de veiligheid en de effectiviteit 
hiervan getest, wat er hoopgevend uit ziet. Beide stoffen als 
monotherapie geven een hogere kans op overleving in muizen, wat een 
goed wetenschappelijk fundament is voor het combineren van deze twee 
stoffen. Daarnaast heb ik ook de achterliggende immunologische 
mechanismen onderzocht met technieken waar ik als student in 
Nederland nooit in aanraking mee zou komen. Deze resultaten hebben 
ons meer inzicht gegeven in het immuunsysteem in de hersenen (een 
minimaal bestudeerd veld), wat ook gebruikt kan worden voor andere 
studies.  
 
Tijdens dit onderzoek heb ik extreem veel waardevolle kennis opgedaan 
op wetenschappelijk niveau maar ook op sociaal vlak binnen de 
wetenschap. Ten eerste heb ik hier met technieken mogen werken, waar 
ik voor de rest van mijn wetenschappelijke carrière veel profijt van ga 
hebben. Ik heb met zeer ervaren chirurgen samen mogen werken die mij 



hebben geleerd om micro-operaties te doen, een techniek die internationaal nog in de kinderschoenen staat 
maar waar veel interesse in is. Ten tweede heeft deze zeer ambitieuze omgeving mij gestimuleerd om het beste 
uit mijn wetenschappelijke vermogen te halen en altijd te streven naar het beste resultaat. Daarnaast heb ik, 
door de verantwoordelijkheden die ik hier kreeg, veel inzichten gekregen in de ins and outs van de 
wetenschappelijke wereld zoals het publiceren van artikelen en het opzetten van samenwerkingsverbanden. 
Ook heeft deze internationale omgeving mij veel geleerd over andere culturen en ben ik in aanraking gekomen 
met veel zeer interessante en bekwame mensen.  
 
Naast deze geweldige onderzoekservaring, was het spenderen van 
2020 in de Verenigde Staten ook een ervaring op zich. In maart 
begon hier een vrij strenge lockdown, waardoor ook mijn lab 
moest sluiten. Mijn onderzoek begon net van de grond te komen, 
dus dit was een flinke domper. Gelukkig heb ik samen met mijn 
supervisor een nieuw project bedacht dat ik vanuit huis kon doen, 
waardoor mijn dagen toch gestructureerd en productief waren. 
Tijdens deze tijd heb ik ook een klein doch sterk sociaal netwerk 
opgebouwd, met zeer leuke en slimme (Nederlandse) 
onderzoekers. Na de lockdown kon ik weer aan het werk, maar 
heb ik ook tijd gehad om te ontspannen met deze vrienden. Ik heb 
de prachtige natuur die New England te bieden heeft kunnen 
ontdekken en ook heb ik een paar oude bekenden opgezocht in 
New York City. Ook heb ik veel meegekregen van de sociale onrust hier in de US, aangezien het ziekenhuis een 
zeer diverse omgeving is. Dit in combinatie met de verkiezingen heeft mijn beeld van dit land veranderd, omdat 
het beeld wat wij in Nederland hebben van de US toch niet volledig is.  
 
Na de zomer heb ik mij erg gefocust op het onderzoek: 
zeven dagen per week veel uren opereren en 
pipetteren. Ondanks dat dit soms erg uitputtend was, 
heb ik ingezien dat het werken op dit hoge niveau mij 
erg trekt. Vandaar dat ik ook in deze tijd besloten heb 
om door te willen gaan met het onderzoek wat ik hier 
aan het doen was. De veelbelovende resultaten werden 
ook in Nederland goed ontvangen en er bleek veel 
interesse te zijn in de kennis die ik hierop heb gedaan. 
In samenwerking met het Antoni van Leeuwenhoek 
ziekenhuis ga ik mijn onderzoek hier vervolgen in de 
vorm van een promotie en zal ik volgend jaar in 
Nederland een deel van mijn onderzoek uitvoeren. 
Hierbij zal de focus liggen op de overdracht van de 
specifieke kennis van beide partijen. Al met al heeft 
deze ervaring dus extreem veel bijgedragen aan mijn 
wetenschappelijke carrière en ben ik zeer dankbaar voor de bijdrage van jullie fonds! Dit financiële zetje in de 
rug heeft het mogelijk gemaakt om mij volledig te kunnen ontplooien op zowel wetenschappelijk als sociaal 
vlak!  
 
Mijn stage heb ik inmiddels afgesloten en ik ben doorgegaan met het onderzoek voor mijn promotie. De master 
thesis die ik geschreven heb voor is beoordeeld met een 9.5, waardoor ik cum laude afgestudeerd ben met de 
additie van het Top Master programma. Ik ben ervan overtuigd dat deze ervaring een kickstart is voor mijn 
verdere wetenschappelijke carrière, daarvoor nogmaals bedankt!  


