
Hersenbank

"Mee op staatsbezoek? lk?
Dat kan niet waar zijn!"

(MS-)Hersen~nk,
,__ o d@r-t@k@RG-@-@~

sam~werkingsov~komst
-- .......tijEieR-s~et KeA i A kl ij k-~-----,i
~taatsbezoek aan de
Republiek Korea.
[ees nierover meer op de
volgende paginas.
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Samenwerkingsovereenkomst
De sarneowerkingsovereenxomst die

eind vorig jaar in Korea ondertekeno

D e Nederlandse Hersenbank (NHB)

is een afdeling van hei Nederlands

Herseninstituut. De Hersenbank

heeft als be angriixste doel het verzame en

van nersenweefsel voor wetenschap-

pelijk onoerzoek. Hersenoonoren geven

al tijdens hi.n leven toestemming aan de

NHB om hun hersenen na overlijoen uii

te nemen en beschrkbaar ie stellen aan

goedgekeurde onoerzoeksprojecten, zodat

uiteindelijk meer inzicht ontstaat in de

(norma e) werking van de hersenen en in

de oorzaken en behanoeling van hersen

ziekien.

Dankzij de langdu rige steun van Sticnt ng

MS Research heeft de NHB sinds 1990

een speciaal programma voor mul-

tiple selerose (MS), de zogenaamde

MS-Hersenbank. De MS-Hersenbank heeft

een spec fie« MS-donorprogramma. Daar

word! MS-hersenweefsel na overlijden op

spec ale wize uitgenornen, nada! eerst op

een post mortem MRI-scan gekeken is.

A le MS-weefselb okjes worden uitgebreio

gekarakteriseerd voordat deze wereldwi.d

worden u tgegeven voor MS-onoerzoer<.

Naast d recteur van de NHB is Inge

Huitinga al sinds _aar en dag MS-onoer

zoexer: ze leid! de onderzoexsgroep

nei.ro-rnrnunologie, de hersenen van

mensen met MS onderzoest.

De MS-onderzoeksgroep onderzoekt de rol

van microgliacellen in de hersenen bij het

ontstaan van MS. Maar ook bijvoorbeeld

de rol van stresshormanen en geslachis

normonen bi. het onistaan van MS en hun

invloed op net beloop
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werd, is een zogenaamo 'Memorandum

of Understanding', in de volksmond as

'Mo U', op z'n Engels, uitgesproken.

Deze verklanng beschrijft de intenne tot

samenwerking aan onderzoeksprojecten

met betrekking tot (neurodegeneraiieve)

hersenaandoeningen zoals MS, maar oo«

betreffende oe normale en abnorma e

ontwixkeling van oe hersenen. Tevens

biedt de samenwerking kansen om

vaardigheden, informatie en techniexen uit

te wisselen met betrekking mt hei runnen

van een Hersenbank. Van het nieuw

opgerichte KBRI maakt namelijk ook een

hersenbank deel uit: de Korea Brain Bank.

ln Korea besiaat een ministerie

'Wetenschap en toekomst' waarbinnen

ook' healihy aging', ofiewel 'gezond ouder

worden' een belangrik thema is.

Boven: Koning Willem-Alexander en Koningin
Máxima arriveren bij het Blue House; de werk- en
woonplaats van President Park.

Links: Dr. Inge Huitinga en dr. Yoo-Hun Suh.
Op de achtergrond Koning Willem-Alexander.

Staatsbezoek
Dr. Yoo-Hun Suh (directeur van het KBRI)

en Inge tekenden de samenwerkingsover

eenkomst, in aanwezigheid van Presioeni

Parr< Gei.n-hye en Koning Wi lem

Alexander en Kon ngin Máxima. ln 2008

was Koningin Máxima op werkbezoek oij

de MS Hersenoank en onlangs nam zij

op Wereld MS Dag de eerste MS Atlas m

ontvangst tijoens een zgn expertrneet.ng,

waar ook Inge deel van uit rnaaxte.

De ceremonie in Korea vond plaats in het

zogenaamoe 'Bue House', de officië e

werk- en woonplaats van presdent Park,

waar oo« het staatsoanxet werd gehoi.den.

Andere eden van de Nederlandse oele

gatie van het staatsoezoek waren minister

van Buitenlanose Zaken Bert Koenders,

minister van Economische Zaken Henk

Kamp en Guus Hiddink, oud-bondscoach

van het Koreaanse nationale voeiba elftal.



Bezoek aan onderzoeksinstellingen
Naast her ondertekenen van oe

sarnenwerk.ngsovereenkornst bezocht

Inge natuurl jk het KBRI en oak de Seau

National University Medical School. Hier

werd zij geïnformeero over hun werk en

gaf zl, lezingen over de NHB, waaroij z]
oak het belang van ethische en juridiscne

aspecten benadrukte. Deze aspecten

zijn erg belangrik voor een zorgv .Joige

Belangrijke contacten om in ae breoe zin

van her wooro kansen voor ae Hersenbank

te creëren.

Veel aandacht voor hersenonderzoek
De inbedding van de ondertekenings

ceremonie brj her staatsbezoek, geeft aan

hoeveel belang oak de Repub,iek Korea

necht aan ae samenwerking mer de

Nederlandse Hersenoank. Presioent Park

noemde deze samenwerking nog apart in

haar roespraak tijdens het staatsbanxet.

De r<oreaanse overneid investeert momen

teel zeer veel geld in nersenonderzoek,

vooral op het gebreo van hersenz ektes.

Dit om ae groeienoe problemen dre

nersenziexten zoals demente met zicn

meebrengen het hoofd te k.innen oieden.

Eén van de resu.taten van de invest rin

gen is deze r<orea Brain Ban«, onoerdeel

van het KBR! (Korean Brain Research

lnstiti.te). Doel 's het n.ridige, in Korea war

versnipperde hersenonderzoek te concen

treren in een onderzoekscentn.rn geleio

door de overheid. Het 'nstituut is nog

volop 'n ontwikxeling en het leggen van

internationale re alíes. ln oit kader bezocn

ten Dr. Je-Ge.m Chi, de d.rectei.r en Dr.

Cnang Man Ha, een Senior Onderzoeker

van de Korea Brain Bank afgelopen zomer

oak de Hersenbank.
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~
KB~I

KBRl's 5tn International ~emmar
Speaker Dr, Ingeborg Huitinga

November 4. 2014 Seminar Room (2F)

Voorde zesde maal vond het KBRI seminar plaats: waar Inge Huitinga een lezing gaf over
MS-onderzoek.

omgang met persoonl jke gegevens van

donoren en om net verantwooro georu.k

van hersenweefsel te waarborgen.

Stamcellen en geslachtshormonen bij MS
Naast ezingen over net werk van de

Hersenbank, gaf Inge in beide nst uten

co« lezmgen over MS-onderzoe.<, waarbrj zrj

tevens de rol van stamcellen in de hersenen

van mensen mer MS be .. ehrte. Stamcellen

z,Jn in staat om in een ander celtype te

veranderen, te d.fferentiëren en daarom zn

neurale stamcellen n het volwassen orein

berangr J.< voor celvern.euwing.

De onderzoeksgroep van l-i.ntinga ont

dekte oat nersenen van personen met MS

meer 'progenitor cells' (cellen die ontstaan

urt stamcellen, maar al ets verder gedif

terent.eerd z.jn) bevatten aan hersenen

van gezonoe personen. De groep ontdekte

recent dat aeze 'progenitor cells' zch zeer

waarsch jnlijk z.il.en onrwikkelen tot astro

cyien, ce.len die een belangrijke rol spelen

bt. MS. Daarnaast besteedde HLitinga aan-

dacht aan de rol van geslachtsverschillen

biJ MS, en oaar .nt voortv.oeiend de inzet

van licnaamseigen staffen (geslacntshor

monen) om net ver.oop van MS posit.ef te

beïnvloeoen. Meer vro wen dan mannen

krijgen MS, rnaar as mannen MS Krrjgen

is het oeloop vaak ernstrger. D,t onderzoek

kan Inge verrichten oankz! een extra pro

jectsubs die van ae Vriendenloterrj.

ln Seau National Jniversity Meoical

School wordt oak onderzoek gedaan

naar geslacmshormonen b1j MS, in

het bi,zonder naar het vermogen van

progesteron om remyelinisatie, dus hersrel,

te bevorderen in MS.

Inge en de Hersenoank zijn enorm

danxoaar dat oak de staatshoofden van

Neocrland en orea het grate belang van

hersenonderzoek erkennen. Zij k,:kt uit

naar de samenwerking mer het KBRI.

SamenwerKing tussen werenschappe1ijke

onderzoekers is essenrieel: ooor krachten

te bundelen word! de kans op oe,angrijke

antoekk'ngen immers grater. ••
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