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Wat dacht je toen je hoorde dat 
je werk met de Spinozapremie is 
bekroond?
‘Ik was in Amerika en volgde die dag een 
workshop over de combinatie van tuber-
culose en diabetes. Mijn telefoon stond op 
trillen. Als ik in Amerika ben, neem ik de 
telefoontjes uit Nederland altijd aan, want 
er kan iets belangrijks zijn met het labora-
torium of met mijn familie. Ik liep de zaal 
uit naar de gang. Het was de voorzitter van 
NWO, hij zei dat hij goed nieuws had. Ik 
probeerde me te herinneren of ik een 
NWO-grant had aangevraagd waar de 
uitslag nu voor moest komen. Maar daar 
bellen ze niet over, dat bericht krijg je per 
mail. Dat het de Spinoza premie was, vond 
ik een grote verrassing en een grote eer. 
Ik mocht het alleen intimi laten weten. 
Ik heb meteen mijn vrouw en kinderen 
gebeld. En mijn wetenschappelijk mentor, 
Jos van der Meer. Verder moest ik het 
nieuws geheim houden tot de uitreiking. 
Dat vind ik wel een beetje moeilijk. Ik wil 
het graag delen met de mensen met wie ik 
hier werk.’

Wat betekent de premie voor je? 
‘Het geeft me de mogelijkheid om de 
komende jaren aan de slag te gaan met 
wildere ideeën. Soms heb je een heel goed 
idee dat zich niet meteen gemakkelijk op 
laat schrijven in een grantaanvraag. De 
Spinozapremie geeft de mogelijkheid om 
ideeën uit te werken en te proberen, om te 
kijken of ze waar zijn. Er gaan nu deuren 
open. Je kunt bijzondere dingen doen, het 
geeft je vrijheid.’

Waarom is die vrijheid belangrijk?
‘Ik denk dat er in de wetenschap een 
evenwicht moet zijn tussen twee soorten 
onderzoek. Aan een kant het onderzoek 
dat direct een rol heeft voor de maat-
schappij en direct het leven van mensen 
beter maakt, en aan de andere kant het 
onderzoek waarin je meer vrijheid hebt 
om nieuwe dingen te ontdekken, waarvan 
je nog niet precies weet hoe ze het leven 
kunnen beïnvloeden. Ik denk dat dat de 
enige manier is om het hele wetenschaps-
proces door te laten gaan. Soms krijg je 
een idee waarvan je geen idee hebt hoe je 
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sommige vaccinaties, zoals met het BCG- 
vaccin, blijft het een beetje losser zitten. 
Op het moment dat er een nieuwe infectie 
komt, kunnen ook de eiwitten die belang-
rijk zijn voor de niet-specifi eke afweer 
makkelijker en sneller gemaakt worden. 
En hoe sneller je die kunt maken, hoe 
sneller de cellen van het niet-specifi eke 
immuunsysteem de bacteriën, schimmels 
of virussen kunnen doden. Het geheugen 
van de specifi eke afweer werkt twintig 
of dertig jaar, of zelfs je hele leven. Het 
geheugen van de niet-specifi eke afweer 
blijft ongeveer een half jaar werkzaam.’ 

Waarom staat dat geheugen niet 
altijd aan? 
‘Er spelen twee dingen. Er bestaan ook 
infecties die zorgen dat het DNA weer 
sluit. Er is een continue oorlog tussen ons 
en ziekmakers. Die ziekmakers hebben 
voor mechanismen gezorgd die de open-
stelling van het DNA proberen terug te 

draaien. Ten tweede denk ik dat je niet 
wilt dat je lichaam continu heel hoge 
ontstekingsprocessen veroorzaakt, want 
dat kan ook nadelige effecten hebben. 
Als het DNA altijd open staat, kan dat 
tot ontstekings- en auto-immuunziekten 
leiden.’ 

Wanneer heb je er dan wel wat 
aan?
‘Voor mensen uit bepaalde risicogroepen 
is het heel belangrijk. We kunnen zorgen 
dat het immuunsysteem van mensen die 
een groter risico lopen op infecties, zoals 
pasgeboren kinderen of ouderen, tijdelijk 
beter reageert. Het immuunsysteem van 
kinderen is in de eerste maanden nog 
niet volgroeid. Als we het proces van het 
openen van DNA aanzetten, beschermt 
het kinderen in die periode. Bij ouderen 
werken klassieke vaccinaties veel minder 
goed, omdat de lymfocyten, de geheugen-
cellen van het specifi eke immuunsysteem, 

het toe kunt passen. En dan blijkt iemand 
anders uit een heel ander vakgebied die 
ontdekking goed te kunnen gebruiken. 
Dan wordt het opeens heel belangrijk.’

Waarom denk je dat jij deze 
premie krijgt toegekend? 
‘Ik denk voor het onderzoek dat wij hier 
doen naar de afweer tegen infecties. We 
hebben de afgelopen twintig jaar onder-
zoek gedaan naar de werking van ons 
aangeboren en ons verworven immuun-
systeem. Het aangeboren immuunsysteem 
is niet specifi ek, het valt alle infecties aan. 
Het verworven of het specifi eke immuun-
systeem valt heel specifi ek bepaalde in-
dringers aan. Je kunt de niet-specifi eke en 
specifi eke afweer eigenlijk vergelijken met 
artsen. Een huisarts heeft brede kennis, 
maar hij kan niet alles oplossen. Als je 
een ernstig probleem hebt moet je naar 
een specialist. Die is niet breed, maar wel 
ontzettend goed in dat ene ding.
De belangrijkste cellen van ons immuun-
systeem zijn lymfocyten en monocyten, 
twee soorten witte bloedcellen. De mono-
cyten zijn de afweercellen van het aan-
geboren, niet-specifi eke immuunsysteem 
en vallen dus alles aan. De lymfocyten 
zijn onderdeel van het specifi eke immuun- 
systeem. Zij veranderen na een infectie 
en worden heel specifi ek. Ze kunnen dan 
ziektewekkers waar we eerder mee zijn 
besmet herkennen. Als eenzelfde bacterie 
of virus een tweede keer komt, doden ze 
die heel snel. Mensen worden dan niet 
ziek en weten niet eens dat een bacterie of 
virus hen te grazen wilde nemen. Hier is 
de werking van vaccins ook op gebaseerd. 
We dachten vroeger dat alleen de lymfo-
cyten zich een eerder opgelopen ziekte 
konden herinneren en die bij de tweede 
keer beter aanpakken. Maar de cellen van 

ons niet-specifi eke immuun-
systeem kunnen dat ook. En 
dat is, denk ik, een van onze 
belangrijkste ontdekkingen.’

Hoe heb je dat ontdekt?
‘Een van de belangrijkste 
vaccins in de wereld is het 
BCG-vaccin tegen tuberculose. 
Jonge kinderen in bijvoor-
beeld Azië en Afrika worden 
daarmee ingeënt. De ingeënte 
kinderen blijken dan niet alleen 
beschermd tegen tuberculose. 
Ze hebben ook vijftig procent 
minder kans om te overlijden 
aan andere infecties, zoals 
bloedvergiftiging of een long-
ontsteking, dan niet-ingeënte 
kinderen. In het eerste jaar was 
de mortaliteit van kinderen die dit vaccin 
kregen de helft tot zeventig procent lager. 
Dit vaccin geeft dus ook een bescherming 
tegen andere soorten infecties. Dat blijkt 
al uit literatuur van zestig of zeventig jaar 
geleden. Wij vroegen ons af: ‘Hoe kan dat 
nu?’ Daar zijn we naar gaan zoeken.’

En hoe kan dat? 
Als je een infectie hebt, maakt je lichaam 
eiwitten aan die belangrijk zijn voor de 
niet-specifi eke afweer. Voor het maken 
van deze eiwitten wordt in cellen DNA 
afgelezen door andere eiwitten, die heten 
‘transcriptiefactoren’. DNA zit in strengen 
heel dicht opgevouwen in de celkernen. 
Maar tijdens een infectie worden signalen 
afgegeven waardoor dit DNA een beetje 
losser of open gaat zitten. De transcriptie-
factoren kunnen er dan makkelijker bij, 
zodat het DNA snel afgelezen kan worden. 
Normaal gesproken gaat het DNA weer 
snel dicht als de infectie weg gaat. Maar na 

‘Er is een continue oorlog 
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Wie is Mihai Netea?
 
1968: geboren in de stad Cluj-Napoca 
in Transsylvanië, de noordwestelijke 
regio van Roemenië. 
1993: aan de Iuliu Hatieganu University 
of Medicine and Pharmacy in zijn 
geboortestad studeert Netea af in de 
geneeskunde. 
1998: promoveert cum laude aan de 
Radboud Universiteit in Nijmegen. 
1999: ontvangt de Merck Irving S. 
Sigal Memorial Award van de American 
Academy of Microbiology.
2004: ontvangt NWO Vidi-fi nanciering 
voor onderzoek naar hoe ons immuun-
systeem de candidaschimmel aanpakt.
2005: rondt na zes jaar de opleiding 
tot specialist interne geneeskunde af.
2006: voltooit opleiding infectieziekten.
2006: neemt datzelfde jaar de W.R.O. 
Goslingsprijs van de Vereniging voor 
Infectieziekten in ontvangst.
2007: wordt specialist infectieziekten 
aan het Radboudumc.
2008: de Radboud Universiteit 
benoemt Netea tot hoogleraar experi-
mentele interne geneeskunde.
2008: wordt gasthoogleraar aan de 
Iuliu Hatieganu University of Medicine 
and Pharmacy Cluj-Napoca.
2009: NWO Vici-fi nanciering voor 
onderzoek naar het afweersysteem.
2011: wint Radboud Science Award 
voor onderzoekers van die universiteit 
die de boeiendste en de belangrijkste 
wetenschappelijke doorbraken van 
het jaar op hun naam schreven.
2013: ontvangt voor zijn klinische 
onderzoek de European Society 
for Clinical Investigation Award for 
‘Translational Research’. 
2015: de Academia Europaea, 
de Europese academie van weten-
schappen, benoemt Netea tot lid. 
2016: wordt door de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Weten-
schappen (KNAW) tot lid gekozen.

‘Ik wil ouderen met nieuwe vaccins 
beschermen tegen infecties’

het bij hen niet zo goed doen. We hopen 
met dit mechanisme nieuwe vaccinatie-
manieren te vinden voor de ouderen.’

Wat fascineert je aan ons 
afweersysteem?
‘Toen ik nog student geneeskunde was las 
ik over interleukines die toen net waren 
ontdekt. Die eiwitten zijn het informatie-
systeem van ons afweersysteem. Je kunt 
ze zien als e-mails die afweercellen naar 
elkaar sturen. De cellen vertellen elkaar 
waar een probleem is en waar nog meer 
afweercellen nodig zijn om bijvoorbeeld 
bacteriën dood te maken. Ik vond het zo 
interessant dat we met behulp van deze 
eiwitten het ongelofelijk complexe afweer- 
systeem van mensen kunnen stimuleren 
om zichzelf beter te beschermen en dat we 
mensen zo beter kunnen behandelen. 
Maar ik ben ook gefascineerd door de 
geschiedenis van de mens. Toen ik moest 
beslissen wat ik zou gaan studeren, moest 
ik kiezen tussen geschiedenis en genees-
kunde. Toch was die keus niet zo moeilijk. 
Ik woonde in Roemenië vóór de val van 
het communisme. Geschiedenis werd in 
die tijd gebruikt voor propaganda. Het was 
in Roemenië niet mogelijk om objectief 
met geschiedenis bezig te zijn. Daar had 
ik geen zin in. Maar mijn interesse in 
geschiedenis is altijd gebleven. Ik vind het 
geweldig om dingen te onderzoeken over 
de evolutie van de mens. Ik doe daarom 
ook mee aan genetisch onderzoek naar 
hoe verschillende populaties in Europa 
zich hebben ontwikkeld.’

Vandaar je onderzoek naar de 
afstammelingen van Dracula?
‘Nou, dat heeft de pers ervan gemaakt. 
Een van de open vragen in de Roemeense 
geschiedenis is of de eerste dynastie van 

Roemeense koningen wel van Roemeense 
afkomst is. De krijgsheer Dracula stamt 
ook uit die dynastie. De dynastie droeg 
de familienaam Basarab, maar dat is een 
Koemaanse naam. De Koemaanse popu-
latie kwam rond 900 uit Azië en leefde 
zo’n 150 jaar op het territorium van de 
Roemenen. Was Basarab I eigenlijk een 
Koemaan, of was hij een Roemeen die 
zijn naam dankte aan het verslaan van de 
Koemanen in een oorlog? In zo’n geval 
nam je namelijk vaak een achternaam 
over die daaraan refereert. Zo was de 
Romeinse generaal Scipio Africanus ook 
geen Afrikaan, maar heette hij zo omdat 
hij Noord-Afrika had veroverd. Misschien 
was zoiets bij Basarab I ook wel het geval. 
Om daarachter te komen hebben we het 
DNA geanalyseerd van veertig mensen 
met dezelfde achternaam die nu leven. Je 
kunt heel makkelijk in DNA kijken of er 
een stukje Aziatisch DNA in zit. Hun 
DNA bleek volledig Europees. Er was 
geen spoortje Aziatisch DNA te zien. De 
Basarabfamilie bestond waarschijnlijk uit 
echte Roemenen, en ook Dracula was dus 
Roemeens.’

Weet je al wat je met het geld van 
de Spinozapremie wilt doen?
‘Ik wil kijken hoe we het geheugen van het 
niet-specifi eke immuunsysteem kunnen 
gebruiken om nieuwe vaccins te ontwik-
kelen. We willen mensen gezonder maken. 
Het mechanisme werkt tegen meerdere 
soorten infecties tegelijkertijd, de kosten 
ervan zijn dus veel lager. Ouderen hebben 
veel infecties. Het zou fantastisch zijn als 
we dat met 25 of dertig procent kunnen 
verminderen. Ik wil heel graag in een 
klinische trial ouderen vaccineren met 
het BCG-vaccin. Dat is nog nooit gedaan. 
Nee, dat is helemaal niet gevaarlijk. We 

durven het aan pasgeboren kinderen van 
één uur oud te geven. Dan kan het zeker 
ook bij oudere mensen.’ 

Kunnen we ons immuunsysteem 
ooit honderd procent effectief 
maken? 
‘Dat bestaat niet. Hoewel we ons best 
kunnen doen om het te verbeteren, is het 
onmogelijk om alles over de werking te 
weten. Het immuunsysteem verandert de 
hele tijd in de evolutie. Dat maakt het ook 
zo interessant. Er komen elke keer nieuwe 
infecties bij, de maatschappij verandert, 
de interacties tussen mensen veranderen 
en daarmee verandert ons afweersysteem. 
Stel, het is onmogelijk, maar stél dat je op 
een moment echt alles over het immuun-
systeem weet. Dan is dat alleen vandaag 
zo. Morgen zal het weer anders zijn.’       
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