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Voorwoord

"De Wied, koppen!", zo heeft het vele malen geklonken over het
sappige gras van de Groningse voetbalclub Forward. Het was
een aanmoediging gericht aan de talentvolle spelverdeler,
David de Wied. Edoch, David kopte met. Als verklaring, later
in de kleedkamer, gaf hij steevast: "Ik kop niet, ik gebruik mijn
hoofd voor andere dingen." In een tijd waarin wij in de sport-
katernen lezen dat neuropsychologen zich ongerust maken
over de kopduels in het betaald voetbal, mag deze houding van
De Wied als, toes al, 'zijn tijd vooruit' gekenschetst worden.
Inmiddels weten we, ruim 50 jaar later, dat De Wied weliswaar
met met zijn koppen gescoord heeft, maar met zijn hoofd des to
meer.

David de Wied (1925) studeerde Geneeskunde (artsexamen
1955) en promoveerde (1952) in Groningen. In 1957 bezocht hij
de psych iater/biochemicus dr Mirsky in Pittsburgh, een bezoek
dat zijn eigen onderzoekslijn in Nederland sterk zou befn-
vloeden. Hij leerde daar twee dingen: gedragsonderzoek, en het
belang van internationale onderzoekservaring. Beide zouden
later, in het 25 jaar door hem geleide instituut, een hoofdrol
blijven spelen. In 1962 werd hij uitgenodigd om de hoogleraar
Farmacologie Bijlsma in Utrecht op to volgen. Hij nam de uitno-
diging op pittige voorwaarden aan, zag al zijn wensen vervuld
en begon in Utrecht. Hij trok in in het Laboratorium voor
Pharmacologie aan de Vondellaan, het latere Rudolf Magnus
Instituut (RMI), en zou dat pas weer verlaten bij zijn emeritaat
in 1990. Het Utrechtse gedragsonderzoek, toegespitst op de
effecten van 'klassieke' hormonen zoals ACTH (en vooral van
fragmenten daarvan) op de hersenen verwierf wereldfaam.
Vele medewerkers vertrokken naar elders voor een onderzoeks-
periode, en omgekeerd waren er altijd gasten in het RMI die
daar voor enige tijd werkten, van overal over de wereld van-
daan, vaak uit Oost-Europa.
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Het aantal functies binnen en buiten de A1?I117 Mater is to talrijk
om to noemen. Twee voorbeelden slechts waaruit zijn invloed
achter de schermen op de locale en nederlandse acadernische
situatie moge blijken. Als KNAW-president heeft De Wied,
rond 1986, als adviseur voor de minister van onderwijs over de
taakverdeling tussen geneeskundefaculteiten, de Utrechtse fa-
culteit bet medisch-biologisch karakter bezorgd waar Utrecht
nog steeds om bekend staat. In bet begin van de jaren '90 zat hij
de Internationale Commissie Onderzoekscholen voor, die aan-
bevelingen heeft gedaan voor de huidige onderzoekscholen. De
Wied kon daarbij putten uit zijn ervaring als directeur van bet
RMI, dat een onderzoekschool avant In leftre genoemd kan
worden. Het door hem opgerichte Rudolf Magnus Instituut
voor Farmacologie vormde dan ook de basis voor een door de
KNAW erkende onderzoekschool.

Het woord pensioenering wekt bij David de Wied vooral erger-
nis: hij loochenstraft door zijn activiteiten tot op de dag van
heden bet beeld van de uitgewerkte 65-jarige, die eindelijk tijd
heeft zijn postzegelverzameling to ordenen. Hij vindt sowieso
dat hem 5 jaar doorwerken ontstolen zijn, daar bij zijn aan-
stelling de leeftijdsgrens nog 70 jaar was. De bezigheden van De
Wied zijn nog immer veel en divers: naast bestuursfuncties en
commissariaten is hij nog altijd actief voor bet tijdschrift waar-
van hij in 1966 een der initiatiefnemers was, bet European
Journal of Pharmacology, inmiddels een der meest vooraan-
staande farmacologische tijdschriften. De Wied is op veel ma-
nieren geeerd, met eredoctoraten en prijzen. Toch denk ik dat
bet hem meer plezier doet to zien dat veel van zijn leerlingen en
promovendi (in totaal 86!) nog altijd onderzoek doen op vele
plaatsen in de wereld en op die manier zijn school voortzetten.
De Wied is een Grijze Wijze bij uitstek, een die waarschijnlijk
aan Brie spreekbeurten nag met voldoende heeft om to vertel-
len wat hij altijd al had willen vertellen. Hij heeft een spreek-
beurt gekregen, en dit boekje geeft daarvan een weergave.

Prof.dr. P.R. Bar (pronioveiidus iii(riirnier 47)
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Over van alles en nog wat
D. de Wied

De titel van deze lezing bedacht ik voor dat ik precies wist waar
ik het allemaal over wilde hebben. Het moest in ieder geval
gaan over de ontwikkelingen op het gebied van de endocrino-
logie, liet gebied van de hormonen, waarover ik een halve eeuw
gewerkt heb. Daarbij zou ik de nadruk leggen op het onderzoek
dat ik met mijn medewerkers vanaf 1963 tot 1990 in het Rudolf
Magnus Instituut gedaan heb. Dat betreft onderzoek over neu-
ropeptiden, aan hormones verwante eiwitachtige verbindingen
die een belangrijke rol spelen bij het functioneren van de herse-
nen.
Ook wil ik het hebben over wetenschapsbeleid, omdat men er
als onderzoeker, of men nu wil of met, mee to maken krijgt zo-
als de organisatie van de universiteit, de Wet Universitaire Be-
stuurshervorming (WUB), de financiering van het wetenschap-
pelijk onderzoek en onderzoekscholen.

Mijn interesse in de endocrinologie werd al spoedig gewekt,
nadat ik met de studie geneeskunde in Groningen begonnen
was. Het betreft de leer van de hormonen, producten uit klieren
met inwendige secretie die aan het bloed worden afgegeven en
die op afstand werken. Helemaal precies weet ik niet wat mij er
in aantrok. Zeker de ziekten die door het ontbreken van een
hormoon ontstonden, zoals suikerziekte, myxoedeem, de ziekte
van Addison et cetera, die door de toen reeds voor handen
zijnde hormonen nit het pancreas, de schildklier en de bijnier
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goed konden worden behandeld. De ontdekkingen op dit
gebied voor de Tweede Wereldoorlog, waren stuk voor stuk
boeiende hoofdstukken waarbij een ziekte kon worden
verklaard als gevolg van een tekort aan een hormoon. Die
werden uit organen van slachtdieren geisoleerd zodat men ze
in min of meer gezuiverde vorm aan de patienten kon
toedienen. Deze konden dan redelijk normaal verder leven, ook
al was de ziekte niet genezen. Het was wat men tegenwoordig
'evidence based medicine' noemt.

Het interbellum werd gekenmerkt door de isolering en verdere
zuivering van hormonen uit de endocriene organen. Verschil-
lende op dat gebied gespecialiseerde farmaceutische indu-
strieen werden in die tijd opgericht. Organon in Nederland
werd in 1923 door Van Zwanenberg's slachterijen in Oss opge-
richt om die producten op grote schaal uit de organen van var-
kens en runderen to winnen. Ook werden er nog regelmatig
nieuwe hormonen gevonden. Men kent steroide hormonen,
verwant aan cholesterol, en peptide hormonen die zijn opge-
bouwd uit aminozuren waarvan er twintig verschillende in het
lichaam voorkomen. In de jaren zestig waren de ontwikkelin-
gen in de chemie zover gevorderd dat de meeste van deze hor-
monen geheel of gedeeltelijk konden worden gesynthetiseerd.
De betekenis van organen van slachtdieren werd daardoor hoe
langer hoe minder.

Al in de jaren vijftig werd ontdekt dat de twee hormonen uit de
neurohypofyse, vasopressine (dat betrokken is bij de bloeddruk
en de waterhuishouding) en oxytocine (dat de baring aanzet en
de melkafgifte bij het zogen bevordert) in de hersenbasis wor-
den geproduceerd. Die ontdekking was de eerste aanwijzing
dat hersencellen ook hormonen kunnen maken. De neurohypo-
fyse is slechts stapelorgaan van deze hormonen. Hieruit wor-
den ze afgegeven aan de bloedbaan, opdat ze hun invloed op
de nieren en de bloedvaten, de baarmoeder en de melkafgifte
kunnen uitoefenen. Daarnaast worden ze via andere zenuwba-
nen naar vele delen in de hersenen vervoerd, onder andere die
welke to maken hebben met leren en geheugen (afbeelding 1).
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Afbeelding 1
Schematische voorstelling van de hypofyse. Het donkere
voorste deel is het zogenaamde endocriene deel dat de
hormonen produceert die de activiteit van de endocriene
organen zoals de schildklier (TSH), de bijnier (ACTH) en de
geslachtsorganen (LH/FSH) regelt. MSH is het hormoon dat
betrokken is bij de pigmentstofwisseling. Het lichtere achterste
deel is het neurale deel dat via zenuwvezels met de hersenbasis
is verbonden. Dit is het stapelorgaan voor de hormonen
vasopressine en oxytocine die in de hersenbasis worden
gemaakt.

De hypofysevoorkwab is het hormoonproducerende deel van
dit orgaan. Hier worden de peptide hormonen gevormd die de
activiteit van het endocriene systeem regelen. Aanvankelijk be-
schouwde men de hypofyse als de 'master gland' van het endo-
criene systeem. De Engelse onderzoeker Geoffrey Harris ver-
onderstelde echter dat dit orgaan vanuit de hersenbasis wordt
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bestuurd door daaruit afkomstige zogenaamde releasing facto-
ren.

Vanaf de jaren vijftig heeft men intensief naar die stoffen in de
hersenen gezocht. Dat was lastig omdat men to maken had met
de geringe concentratie daarvan in hersenweefsel en de nog
onvoldoende technische know how in die tijd. In Groningen
werkten wij ook aan dit onderwerp. Wij waren vooral geinte-
resseerd in het releasing hormoon dat de afgifte van het
adrenocorticotrope hormoon (ACTH) regelt, de zogenaamde
corticotrophin releasing factor, de CRF. Wij veronderstelden,
met anderen, dat vasopressine - waarvan immers bekend was
dat het in de hersenbasis wordt gemaakt - de CRF kon zijn. Het
was inderdaad in staat de afgifte van het ACTH uit de hypofyse
to stimuleren. ACTH is een peptide hormoon dat de activiteit
van de bijnierschors regelt en daarmee de productie van stress
hormonen die essentieel zijn voor de verdediging van het
organisme tegen schadelijke invloeden. Het bleek uitermate
lastig to zijn de CRF to isoleren en men betwijfelde jarenlang het
bestaan ervan naast vasopressine. Een van de eerste releasing
factoren die aan het eind van de jaren zestig werd gevonden en
waarvan de structuur werd opgehelderd was de tyreotrophin
releasing factor (TRF). Het is een klein peptide, dat de afgifte
van het schildklier stimulerend hormoon (TSH) bevordert, dat
op zijn beurt de schildklier aanzet tot productie van
schildklierhormonen. Bijna tegelijkertijd werd ook de structuur
van de gonadotrophin releasing factor (GnRF) opgehelderd, dat
de afgifte van de gonadotrope hormonen uit de hypofyse regelt
en dat verantwoordelijk is voor de vorming van geslachts-
hormonen uit het ovarium en de testis. De onderzoekers
ontvingen voor dat werk in 1977 de Nobelprijs. Pas jaren later
werd de structuur van de CRF bekend die sterk bleek to
verschillen van die van vasopressine. Het wordt wel op
dezelfde plaats in de hersenen gevormd als vasopressine dat,
zoals gezegd, evenals CRF ook invloed heeft op de afgifte van
ACTH. Het zou hierbij echter, zoals uit later onderzoek is
gebleken, slechts een rol spelen wanneer het hypofyse-bijnier
systeem onder grote druk staat zoals bij chronische stress.
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In 1957/58 heb ik een jaar in Pittsburgh gewerkt bij dr. I.A.
Mirsky, een briljant geleerde die in 1974 een eredoctoraat van
onze universiteit kreeg. Hij was een van de eersten die
aanwijzingen vond voor de invloed van vasopressine op de
afgifte van ACTH. Hij en zijn medewerkers deden echter ook
onderzoek naar de invloed van hormonen op gedrag. Hij vond
dat ik ook met dat onderzoek mee moest doen omdat men op
dat gebied in Nederland weinig ervaring had. Ik zou bet
misschien later nodig hebben. Zij waren bezig met onderzoek
naar de invloed van ACTH op leergedrag. Zij gebruikten
daarvoor het zogenaamde voorwaardelijk vluchtgedrag in een
shuttlebox. Een rat moet leren op een geluid- of lichtsignaal (de
voorwaardelijke stimulus) van de ene kant van de box - die
door een 5 cm. hoge barriere in twee gelijke compartimenten is
gescheiden - binnen 5 seconden naar de andere kant to
klimmen. Het dier wordt als het dat niet doet bestraft door de
bodem van dat deel van de box waar het dier zich bevindt
onder stroom to zetten. Wanneer het dier het gedrag heeft
aangeleerd kan de uitblussing worden bestudeerd. Nu biedt
men alleen de voorwaardelijke stimulus aan en als bet dier met
reageert volgt geen straf. Het gedrag blust dan Iangzaam uit
(aftelding 2). De groep in Pittsburgh had aangetoond dat
ACTH de uitblussing van bet voorwaardelijk vluchtgedrag in
de shuttlebox kon remmen. Aangezien ACTH zoals gezegd de
bijnierschors aanzet tot productie van stress hormonen, lag het
voor de hand to veronderstellen dat de invloed van ACTH
middels deze stress hormonen tot stand kwam. Samen met de
experimentele psycholoog van het instituut, dr. R. Miller, heb ik
in Pittsburgh daarnaar onderzoek gedaan. Wij gebruikten
daarvoor een synthetisch, aan bijnierschors hormoon verwant
steroid. Het bleek dat de invloed daarvan tegengesteld was aan
die van ACTH. Terwijl ACTH een remmende invloed had op
de uitblussing van het voorwaardelijk vluchtgedrag, werd dat
onder invloed van dit steroid juist sneller uitgeblust.

Terug in Groningen introduceerde ik deze en enkele andere ge-
dragstechnieken, waarmee ik in Amerika kennis had gemaakt,
in het farmacologisch laboratorium waar ik toen werkzaam
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Afbeelding 2
'Shuttlebox' (zie

tekst).

was. Ik vond enkele jaren later dat de hypofyse invloed had op
het leergedrag. Het chirurgisch verwijderen van de hypofyse-
voorkwab, het hormoonproducerende deel van dit orgaan, ver-
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oorzaakte een stoornis in het aanleren van voorwaardelijk
vluchtgedrag. Die kon met verschillende hypofyse hormonen
zoals ACTH, a-MSH (een aan ACTH verwant hormoon dat be-
trokken is bij de pigmentering van de huid), maar ook door va-
sopressine worden hersteld (afbeelding 3).

Afbeelding 3
De aminozuur samenstelling van ACTH en a- en (3-MSH. De
aminozuren 4 tot 10 komen in alle drie peptiden voor. Dit bevat
de infonnatie voor de invloed van deze verwante hormonen op
het zenuwstelsel. Net heeft nog een geringe endocriene invloed.

In 1963 werd ik benoemd tot hoogleraar-directeur van het far-
macologisch laboratorium, dat in 1968 bij het 60-jarig bestaan
van de leerstoel naar de vermaarde hoogleraar in de farma-
cologie Rudolf Magnus werd vernoemd die in 1908 door de
medische faculteit uit Heidelberg naar Utrecht was gehaald. Hij
had het prachtige laboratorium aan de Vondellaan ontworpen
maar door zijn vroegtijdig overlijden heeft hij er zelf nooit in
gewerkt. Het geld voor de bouw wend door de Rockefeller
Foundation - die dat natuurlijk niet aan de eerste de beste gaf -
geschonken. Het gebouw is, zo'n zeventig jaar later, na de ver-
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huizing van de medische faculteit naar de Uithof jammer ge-
noeg door de universiteit voor een appel en een ei aan de ge-
meente verkocht. Wij hadden graag gezien dat het zou worden
gebruikt als een 'gasthuis' voor de vele buitenlandse onderzoe-
kers die enige tijd aan onze Universiteit werkzaam zijn (afbeel-
dinig 4).

Afbeelding 4
H et Rudolf Magnus Instituut aan de Vondellaan.

De jaren zestig waren uitermate gunstig voor het doen van
wetenschappelijk onderzoek. Bij mijr, benoeming had ik op
materieel en personeelsgebied nogal wat bedongen, waarbij ik
eerlijk gezegd niet verwachtte dat al mijn wensen zouden wor-
den gehonoreerd. Het bleek echter gees enkel bezwaar. Ik kon
daarom risico's nemen en in Utrecht een nieuwe richting van
onderzoek beginners. Ik koos daarvoor de invloed van hypofyse
hormonen op het gedrag - in het bijzonder het leergedrag -
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waarmee ik in Amerika ervaring had opgedaan en in Gro-
ningen een bescheiden begin had gemaakt.

Ons land had, zeker op gebied van de levenswetenschappen,
ten opzichte van de Angelsaksische landen als gevolg van de
oorlog nog steeds een grote achterstand. De overheid was van
mening dat de ontwikkelingen in de wetenschap ook de maat-
schappij ten goede konden komen. Daarom verschafte de over-
heid - en ik moet hier de naam van dr. Arie Piekaar noemen, de
toenmalige directeur-generaal van bet ministerie van Onderwijs
en Wetenschappen - extra middelen die ons in staat moesten
stellen die achterstand in to halen. Dat heeft een grote betekenis
gehad voor bet wetenschappelijk onderzoek in ons land, waar-
van wij nu nog de vruchten plukken.
De eerste geldstroom waarmee de overheid bijna honderd pro-
cent van bet hoger onderwijs bekostigde, de rijksbijdrage, werd
aanvankelijk voornamelijk via de universiteit en de faculteit aan
de verschillende vakgroepen toegewezen. Er was nauwelijks
controle, de overheid noch bet bestuur van de universiteit of
faculteit bernoeiden zich ermee. Men vroeg ook Been verant-
woording voor de besteding van de middelen die meer werden
toegekend op grond van wet en gewoonte dan op grond van
kwaliteit, ofschoon men wet oog had voor bet laatste. Belangrijk
was, althans zo kwam bet bij mij over, dat men bet bestuur van
universiteit en faculteit geen last veroorzaakte. Het was een
prettige tijd maar bet was duidelijk dat dat zo met door kon
gaan. Onderzoek werd hoe langer hoe duurder en dat is ook
vandaag nog zo. Men zag in dat bet excellente onderzoek ge-
steund moest worden. In 1983 werd orde op zaken gesteld door
de instelling van de voorwaardelijke financiering. Het gaf de
universitaire gemeenschap voldoende vrijheid onderzoek to
doen zonder dat men verplicht was - zoals bij de inmiddels hoe
]anger hoe belangrijker tweede en derde geldstromen - van to
voren precies aan to geven welk onderzoek men de komende
jaren zou gaan doer. Men werd afgerekend op bet resultaat en
dat is volgens mij nog steeds bet beste systeem.
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NWO werd na de oorlog, onder de naam Organisatie voor
Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO), opgericht om de
achterstand aanvankelijk in de natuurwetenschappen, en later
ook in de andere wetenschappen, weg to werken. Ze heeft voor
de kwaliteit van het onderzoek in ons land een zeer grote
betekenis. Toch kleven er ook nadelen aan dit systeem van
financiering, dat ontleend is aan het Amerikaanse systeem en
waartegen nu ook in dat land weerstand ontstaat. Het is
namelijk to weinig flexibel. De ex mite beoordeling, het
zogenaamde 'peer-review' systeem, remt de originaliteit en de
flexibilieit van het onderzoek. Die flexibiliteit was nu juist inhe-
rent aan het in ons land bestaande maar, toegegeven, nogal
verkwistende systeem waarmee het onderzoek werd gefinan-
cierd. Gedeeltelijk gelden mijn bezwaren nu ook voor de eerste
geldstroom. De erkenning van onderzoekscholen bij de Konin-
klijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
wordt eerst voorafgegaan door een intensieve beoordeling bin-
nen de eigen instelling. "Elk sturings instrument", zei de voor-
zitter van de Vereniging van Same nwerkende Nederlandse
Universiteiten (VSNU) op het jaarcongres van 1998, "nodigt de
onderzoekers uit hun programma's weer om to gooien en dikke
aanvragen to schrijven". Hij merkte overigens terecht op dat die
sturing vanaf het oprichten van aio-netwerken in 1986 tot de
eerste zes topscholen in 1998 heeft geleid tot een strenger
kwaliteitszorgklimaat en niaatschappelijke relevantie van het
onderzoek met grotere druk op samenwerking met het be-
drijfsleven en clustering van het onderzoek in grotere eenhe-
den.

Al vrij spoedig waren wij na mijn benoeming in Utrecht met
een betrekkelijk grote multidisciplinaire groep bezig aan het
onderzoek naar de invloed van hypofysehormonen op het leer-
en ander gedrag. Het was een soort onderzoekschool 'avant la
lettre', waarin verschillende disciplines samenwerkten; fysiolo-
gen, biologen en artsen, neurochemici, farmaceuten en psycho-
logen, die ook weer studenten uit die disciplines aantrokken
waarvan de besten na hun doctoraal een plaats kregen als pro-
movendus. We waren dus van bijna alle markten thuis. Het be-
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zwaar was dat we op financieel en personeel gebied to afhan-
kelijk waren. Als men iemand wilde aanstellen en men had nog
geen vacature, of wanneer een duur instrument moest worden
aangeschaft, clan kostte dat teveel tijd, als het al lukte, de mid-
delen ervoor to verkrijgen. De snelle ontwikkelingen in de we-
tenschap kunnen daar niet op wachten. Men mist daardoor
vaak de boot.
Daarom was ik ook een voorstander van de oprichting van on-
derzoekscholen. De bedoeling ervan was immers de onderzoe-
kers meer autonomie to verschaffen. Daarnaast waren ze be-
doeld de universitaire en interuniversitaire samenwerking to
versterken en de opleiding van promovendi to verbreden en
hun begeleiding to verbeteren. Van de autonomie is, als ik het
goed heb, weinig terechtgekomen. De samenwerking is ook niet
altijd echt versterkt aangezien vele scholen alleen maar op pa-
pier samenwerken. Desondanks zijn het nuttige instrumenten,
juist voor de verbreding van de opleiding middels cursussen,
de organisatie van symposia, workshops, voordrachten van
gastdocenten en met to vergeten, internationale samenwerking.
Wat dat laatste betreft is een betere harmonisatie die zich op het
gebied van onderzoekscholen in de Schengenlanden voordoet
van groot belang. Een student of een promovendus kan daar-
door gemakkelijker enige tijd in een ander instituut werken. Ik
heb me met dit probleem op verzoek van de toenmalige mi-
nister van OCW van 1990 tot 1995 als voorzitter van een inter-
nationale commissie, bestaande uit Belgische, Duitse, Franse en
later ook Deense collegae, beziggehouden. Het was de bedoe-
ling de programma's van de onderzoekscholen to harmoniseren
waardoor ze gemakkelijker toegankelijk zouden zijn voor
promovendi en studenten uit andere Europese landen. Het zou
de Europese integratie bevorderen, evenals het internationale
karakter van onderzoekscholen. Onze generatie ging naar de
VS om buitenlandse ervaring op to doen en kennis to maken
met de vorderingen op ons gebied van wetenschap, en vooral
om de achterstand die er door de oorlog was ontstaan weg to
werken. Het heeft lang geduurd maar op het gebied van de le-
venswetenschappen is dat min of meer gelukt. Europa doet op
dat gebied weinig meer onder voor de VS en dus is het tegen-
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Afbeelding 5
Paalspring test. Dit is een variatie op de shuttlebox test. Hier
moet de rat leren binnen 5 seconden in de paal to springen als
het lampje op de kooi aangaat. De onvoorwaardelijke prikkel is
evenals in de shuttle box elektrische stroom op de spijlenvloer
van de kooi. Hot leren gaat wat sneller zodat men na 3 of 4
dagen de uitblussing kan meter. Van doze test is veel gehruik
geniaakt voor zgn. structuurwerkings-onderzoek

woordig niet meer zo nodig als het destijds voor ons was, daar
naar toe to gaan. Toch blijkt dat een verhlijf in de VS bij begin-
nende onderzoekers nog steeds de voorkeur heeft. De toege-
voegde waarde van een stage in een van de Schengenlanden
betreft vooral de Europese culturele diversiteit. Ervaring op-
doen, zowel in de VS als in Europa, lijkt mij het nicest nuttig
voor jonge onderzoekers die aan het begin staan van een we-
tenschappelijke carriere.

We hadden toen wij met het nieuwe onderzoek in Utrecht be-
gonnen niet veel last van concurrentie, aangezien slechts enkele
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groepen in de wereld zich met hetzelfde onderwerp bezighiel-
den. De belangstelling was niet erg groot en het aantal citaties,
waar wij toen nog helemaal geen acht op sloegen, was in die
tijd gering. Wij vonden - net als de Amerikaanse groep waarbij
ik gewerkt had - dat ACTH, maar ook daaraan verwante
hormonen zoals a-MSH en zelfs daaraan chernisch geheel niet
verwante hormonen zoals vasopressine en daarvan afgeleide
peptiden, invloed konden uitoefenen op de uitblussing van
voorwaardelijk vluchtgedrag. Het feit dat a-MSH en brok-
stukken (zie afbeelding 2) daarvan dezelfde werking op het voor-
waardelijk gedrag uitoefenden terwijl ze nog maar een geringe
invloed op de productie van bijnierschorshormonen bezaten,
gaf opnieuw aan dat die invloed van ACTH op een andere
wijze moest worden verklaard, vermoedelijk door een effect op
de hersenen. Ook bleek er een verschil to bestaan tussen de
invloed van de verschillende hypofysehormonen op het leer-
gedrag. Het effect van ACTH/MSH en verwante peptiden is
van korte duur, enkele uren, en komt vermoedelijk tot stand via
een direct effect op motivatie, attentie en concentratie zoals uit
ander onderzoek, ook bij gezonde vrijwilligers, kon worden
vastgesteld. De invloed van vasopressine en verwante verbin-
dingen is veel langduriger en is nog dagen na toediening ervan
aanwezig. Dat suggereerde dat deze hormonen het geheugen
beinvloeden. Daar werden ook klinisch aanwijzingen voor
gevonden (afbeeldingen 5 en 6).

Een belangrijke vondst was dat men voor het effect op het ge-
drag niet het gehele hormoon nodig had, maar fragmenten die
de klassieke hormonale functie, zoals die van ACTH op de bij-
nierschors en van vasopressine op de bloeddruk en de water-
huishouding, hebben verloren. Kennelijk hebben die hormonen
mast hun klassieke endocriene functie nog andere functies, in
dit geval in het centrale zenuwstelsel, zoals men kon opmaken
uit de invloed op het gedrag. Wij noemden deze peptiden van-
wege hun invloed op het gedrag neuropeptiden, en waren de
eersten die die term gebruikten. Wij wisten niet goed hoe
stoffen als ACTH en MSH uit de hypofyse via het bloed in het
brein terechtkwamen en velen twijfelden of peptiden de bloed-
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Afbeelding 6
Invloed van ACTH en vasopressine op de uitblussing van het
voorwaardelijk vluchtgedrag in de paalspring test. Het
kortdurende effect van ACTH (enkele uren) en het veel
langduriger effect van vasopressine (enkele dagen) zijn
duidelijk to zien.

hersen-barriere wel konden passeren. Toch namen wij aan dat
dat kon, omdat het gedragseffect, zowel na perifere toediening,
meestal onderhuidse injecties, maar ook in veel kleinere
hoeveelheden direct in de hersenen aangebracht, kon worden
opgewekt.
Het tweede artikel dat ik in 1965 over de invloed van ACTH,
MSH en vasopressine op het leergedrag publiceerde werd pas
25 jaar later een 'citation classic'. Toen mij gevraagd werd wilt
de aanleiding voor dat onderzoek was geweest, heb ik onder
andere opgemerkt dat het in het huidige financieringssysteem
vermoedelijk niet gehonoreerd zou zijn.

Wat is nu zo bijzonder aan neuropeptiden? De communicatie
tussen zenuwcellen vindt plaats via neurotransmitters, die aan
het zenuwuiteinde worden afgegeven in de synaptische spleet,
de ruirnte tussen een zenuwcel en andere zenuwcellen. De
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elektrische prikkel wordt door interactie van de neurotrans-
mitter uit het pre-synaptische element met receptoren op het
post-synaptische element overgebracht. Hier wordt de che-
mische informatie weer in een elektrische prikkel omgezet die
over de zenuw wordt voortgeleid. Deze stimuleert op zijn beurt
weer de afgifte van neurotransmitters uit het volgende
zenuwuiteinde. De klassieke neurotransmitters, waarvan de
meeste uit aminozuren worden gevormd, bevinden zich in
kleine blaasjes in de synaps dichtbij de plaats van afgifte. Neu-
ropeptiden, die in de celkern als gevolg van gen-expressie wor-
den gevormd, worden veelal samen met een of meer klassieke
neurotransmitters in grotere blaasjes opgeslagen. Deze bevin-
den zich verder van het uiteinde en meer aan de zijkant van de
synaps. Om de inhoud van de kleine of grote blaasjes in de
synaptische spleet to doers belanden moet de wand van die
blaasjes fuseren met de wand van de synaps. Dat gebeurt tel-
kens wanneer een elektrische prikkel de synaps heeft bereikt.
Kenmerkend voor de grotere blaasjes met neuropeptiden en
neurotransmitter is dat die pas fuseren na herhaalde prikkeling.
Daarom neemt men aan dat neuropeptiden pas een rol spelen
als het er op aankomt, zoals bij stress, leren en geheugen, her-
senletsels, pijn et cetera. Ofschoon sommige neuropeptiden als
neurotransmitter kunnen functioneren bij de prikkeloverdracht
van het zenuwuiteinde op het cellichaam van de volgende ze-
nuwvezel, hebben de meeste neuropeptiden een modulerende
invloed op de activiteit van de neurotransmitter waarmee ze
zijn gecolokaliseerd. Karakteristiek voor neuropeptiden is dat
ze een langdurige invloed hebben, waardoor ze een bepaald ge-
drag waaraan voorrang moet worden gegeven, Lang genoeg
kunnen handhaven, zoals het zoeken naar voer en water, het
paren, de verzorging van het nageslacht et cetera.
Neuropeptiden worden vanuit hun prod uctieplaatsen in de
hypothalamus via zenuwvezels naar vele plaatsen in de her-
senen getransporteerd. Ook de receptoren, voor zover die be-
kend zijn, vindt men wijd verspreid over het brein. Daaruit valt
to verklaren dat neuropeptiden bij zoveel verschillende hersen-
functies betrokken zijn. Een ander opvallend verschijnsel is dat
zoveel verschillende neuropeptiden invloed uitoefenen op een
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bepaald gedrag. Leren en geheugen bijvoorbeeld wordt door
vele neuropeptiden beinvloed. Dat heeft wellicht to maken met
het feit dat ervaringen die bij elk gedrag moeten worden
opgedaan ook moeten worden vastgelegd. Tenslotte nog dit;
hormonen en neuropeptiden vormen vermoedelijk de oudste
klasse van signaalstoffen. In het zenuwstelsel van de poelslak
heeft men aan insuline en aan vasopressine en oxytocine
verwante voorlopereiwitten gevonden. De poelslak komt al
meer dan vijfhonderd miljoen jaren in de natuur voor.

De Nederlandse universiteiten, zo merkte Science onlangs lo-
vend op, zijn evenals die in Engeland en Scandinavia, typische
'research universities'. Daaraan, zegt het blad, is ons succes in
de wetenschap to danken. Dat is volgens mij het gevolg van het
feit dat de universiteit altijd de plaats is geweest voor het doen
van ongebonden onderzoek, onderzoek met een hoog risico-
gehalte, dat gedaan wordt uit nieuwsgierigheid. Dat gold zeker
ook voor ons onderzoek waarvan, toen wij er mee begonnen, de
maatschappelijke relevantie met erg duidelijk was. Pas nadat
iemand vanwege de invloed van ACTH op het leergedrag sug-
gereerde dat ACTH 4-10 een leerpil kon zijn, maakte de pers er
zich meester van. Men wees op de gevaren bij misbruik van dit
soort stoffen waarmee men het brein zou kunnen manipuleren.
Ik verdedigde mij door er op to wijzen dat de invloed van de
media bij dit proces minstens zo effectief was. Vanaf die tijd
moesten wij ons voor ons wetenschappelijk doen en laten ver-
antwoorden. Op zich is dat juist. Ik heb mij altijd ingezet om de
betekenis van ons onderzoek aan het grote publiek duidelijk te,
maken. Dat is met eenvoudig. Ik had er moeite mee. Gelukkig is
er een geheel nieuwe vorm van voorlichting over onderzoek
ontstaan door wetenschapsjournalisten die opgeleid worden
om de ontwikkelingen in de wetenschap to vertalen naar het
grote publiek. Ook moest het gebruik van proefdieren voor het
onderzoek hoe ]anger hoe meer worden verdedigd. Door dit
alles leerden wij ook voor ons zelf verantwoording of to Ieggen
voor ons werk. Tegenstand dwingt tot nadenken. Interessant
was dat de bezwaren van de kant van de antivivisectie meer
indruk op onze bestuurders en het departement van Onderwijs

20



en Wetenschappen maakten dan onze argumenten voor het
verbeteren van de stallen voor proefdieren. Toen ik op een
zondagmorgen het gebruik van proefdieren op de televisie
moest verdedigen merkte ik op dat onze ratten het veel beter
hadden dan hun neefjes en nichtjes in het riool. Onze ratten, zei
ik, logeren daarmee vergeleken in het Hilton. Dat werd mij zeer
kwalijk genomen. Onze rattenstal heette vanaf die tijd het
Hilton.
Fundamenteel onderzoek is onderzoek van lange adem en de
resultaten zijn veelal niet van direct praktisch nut. De ontrafe-
ling van de genetische code, het DNA, die in 1953 door Watson
en Crick in Nature werd gepubliceerd, stond in geen enkele
krant in die dagen vermeld. Dit fundamentele onderzoek leidde
zo'n veertig jaar later tot de ontwikkeling van een uiterst be-
langrijke alternatieve methode voor de productie van hormo-
nen. Die stelde ons in staat insuline en andere menselijke hor-
monen door micro-organismen to laten produceren. Nu kon
men de patienten behandelen met een lichaamseigen hormoon
in plaats van met een dierlijk hormoon dat meestal enigszins
verschilt van het menselijke product. Vanaf die tijd waren daar
geen varkens en runderen meer voor nodig. Daardoor beschik-
ken we tegenwoordig ook over een niet to vervalsen persoons-
bewijs. Dit fundamentele onderzoek zal nog veel meer conse-
quenties hebben tot ver in de volgende eeuw. Daarover kan
men dagelijks in de krant lezen nu het menselijk genoom voor
een groot deel in kaart is gebracht. Daarom pleit ik ook nu nog
voor het ongebonden universitaire onderzoek. De middelen
daarvoor worden schaarser. Ik heb verleden jaar geprobeerd na
to gaan hoeveel geld er voor dit onderzoek beschikbaar is. Daar
ben ik niet achter kunnen komen. Een inzichtelijker verant-
woording van de besteding van de middelen door de universi-
teit zou Been overdreven eis zijn. De universiteit neigt er toe te-
veel belang to hechten aan de maatschappelijke relevantie van
het onderzoek. Daar wordt nu reeds dertig procent van de
middelen voor onderzoek aan besteed. Grensverleggend on-
derzoek is boeiend en ik weet uit ervaring dat de studenten die
daarin geinteresseerd zijn, de schrale beloning er voor over
hebben. Voor ongebonden onderzoek moet men over een be-
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perkte hoeveelheid middelen kunnen beschikken die vrij be-
steed kunnen worden.

Het werk in Utrecht kreeg tenslotte wereldwijd aandacht. Het
gaf aan dat peptide hormonen een belangrijke invloed op het
brein kunnen uitoefenen. Wij hebben in de jaren zestig op be-
scheiden schaal naar gedragsactieve verbindingen in de her-
senen van kalveren gezocht die we gratis uit Steenwijk haalden,
uit de slachterij van mijn zwager. Het leverde wel enige interes-
sante kleine peptiden op, waarvan de werking door ons met
werd opgehelderd. Het onderzoek werd tenslotte gestaakt.
Samenwerking met een Amerikaanse groep die veel ervaring
had met het isoleren van peptiden uit hypofysemateriaal le-
verde meer op. Er werd onder andere een aan vasopressine
verwant peptide met een op vasopressine gelijkende invloed op
het leergedrag geisoleerd. Omdat er een aminozuur aan ont-
breekt, is de klassieke werking op de bloeddruk en de water-
huishouding to verwaarlozen. Het was een bevestiging van ons
neuropeptide concept, namelijk dat er een dissociatie bestaat
tussen de klassieke endocriene invloed van een hormoon en het
effect op het leergedrag en dus op de hersenen (afbeeldiiig 7).

Aan het eind van de jaren zestig begon de studentenrevolte,
eerst in Parijs, later ook in ons land. De macht die voordien uit-
sluitend berustte bij de hoogleraren, zich uitend in het nemen
van besluiten in vergaderingen van de Academische Senaat en
de Faculteit, werd tenslotte gebroken. In plaats daarvan kwam
de 'verbeelding aan de macht'. Een nieuwe wet garandeerde
een meer democratisch bestuur en zo ontstond de Wet op de
Universitaire Bestuurshervorming, de WUB. Daartoe werden
de Universiteitsraad en de Faculteitsraad, waarvan de leden
werden gekozen uit het wetenschappelijk, technisch en admini-
stratief personeel, ingesteld. Omdat men van mening was dat
hoogleraren niet in staat waren hun afdeling zakelijk to leiden
werd hen het directeurschap ontnomen en werd bij elke
vakgroep een beheerder aangesteld, meestal lieden die op be-
trekkelijk jonge leeftijd werden gepensioneerd zoals dat het ge-
val is bij militairen, bij de luchtvaart en in de industrie. Het was
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bloeddruk anti-diuretische geheugen
verhogend activiteit processen

AVP
vasopressine + +

DGAVP
desglycinamide-
vasopressine 0 0

Afbeelding 7
Vasopressine en een tweetal meer selectief werkende peptiden.
Patienten met waterzucht (diabetes insipidus) worden met
DDAVP behandeld omdat het selectief de invloed op de uit-
scheiding van water beinvloedt. Samen met een Amerikaanse
groep isoleerden wij het DGLVP (uit varkens) dat verge-
lijkbaar is met het bij de mens voorkomend DGAVP. Door het
ontbreken van het eindstandige aminozuur glycine-amide is de
working op de bloeddruk en de waterhuishouding to
verwaarlozen, terwijl de invloed op leren en geheugen
vergelijkbaar is met die van vasopressine.

het begin van een steeds toenemende bureaucratie die ook
toenam als gevolg van de massificatie van de universiteiten.
'Hoger onderwijs voor velen'. Ik heb me van dat alles destijds
niet veel aangetrokken. Ik was daarom uiterst verbaasd toen ik,
bijna aan het eind van mijn universitaire loopbaan, het verzoek
kreeg als docent mee to werken aan een cursus 'Management
van onderzoek' die door de universiteit werd georganiseerd ten
behoeve van potentiele Ieiders van wetenschappelijk onder-
zoek.
De WUB, waarmee de meesten best aardig hadden leren leven,
werd na zo'n twintig jaar vervangen door de MUB, de wet Mo-
dernisering Universitaire Bestuursstructuur. Die werd ingesteld
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door diegenen, althans dat denk ik, die destijds bij de democra-
tisering van het universitaire bestuur voorop hebben gelopen.
Nu zijn ze hoogleraar-directeur van onderzoekscholen met veel
meer macht clan mijn generatie ooit bezat. De rebellen van van-
daag zijn de tirannen van morgen, luidt een nude Griekse wijs-
heid.

In het begin van de jaren zeventig werden in Amerika aanwij-
zingen gevonden voor het bestaan van bind ingsplaatsen in de
hersenen voor opiaten, zoals morfine en heroine. De invloed
van hormonen en neurotransmitters en ook van lichaams-
vreemde stoffen, zoals order andere geneesmiddelen, werd al
sinds vele jaren verondersteld tot stand to komen via specifieke
bind ingsplaatsen, de reeds hierboven genoemde receptoren, die
zich op het cellichaam zouden bevinden. Via receptoren zou de
cel geactiveerd worden door een op die receptor passende stof.
Pas in de jaren tachtig leerde men de structuur van doze
receptoren kennen. De ontdekking van die bindingsplaatsen
voor opiaten in de hersenen leidde tot de vraag of er in het
brein misschien stoffen worden geproduceerd die in werking
gelijken op deze pijnstillende middelen. Inderdaad werd in
1975 door buitengewoon fraai werk van Schotse onderzoekers
een tweetal peptiden uit hersenmateriaal van varkens
geisoleerd, de enkefalinen, die de werking van morfine konden
nabootsen (afbeelditig 8). Dit bleken ook neuropeptiden to zijn.
Daardoor nam de belangstelling voor onderzoek naar het
bestaan van neuropeptiden in de hersenen enorm toe. Men
ontdekte korte tijd later dat er in de hypofyse ook peptiden met
opiaatachtige werking voorkomen die endorfinen werden
genoemd. Dat ACTH, MSH en verwante peptiden invloed op
de hersenen hebben, werd verder onderbouwd toen bleek dat
ze niet alleen in de hypofyse maar ook in de hersenbasis
worden gevormd. We weten nu dat vele peptide hormonen in
de hersenen worden gemaakt. Ze zijn betrokken bij allerlei
hersenfuncties, ofschoon we van vele daarvan de functie nog
niet kennen. Men spreekt van het endocriene brein, het systeem
van zenuwcellen dat neuropeptiden produceert.
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Marfine

Glycine ...

Giycine - l

Methionine-enkefai ine

Methionine

Afbeelding 8
De structuur van het peptide enkefaline uit de hersenen en het
alkaloide morfine uit de papaver vertonen enige chemische
verwantschap.

De definitie 'hormoon' moest nu ook worden veranderd. Hor-
monen worden niet alleen in klieren met inwendige secretie
geproduceerd maar ook door vele andere cellen. Ze kunnen
daarbij ook zonder tussenkomst van bloed, zoals aanvankelijk
werd gesteld, invloed op het omringende weefsel uitoefenen.
Ook witte bloedcellen blijken in staat to zijn hormonen als
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Hormonen

Vroeger:
Hormonen zijn stoffen die door organen met inwendige secretie
(endocriene organen) warden geproduceerd en aan de bloedbaan
afgegeven en elders in het lichaam werken.

Nu: "every little cell does it!"
Hormonen warden door allerlei verschillende cellen in het lichaam
geproduceerd; in zenuwcellen, witte bloedcellen, in huid en
darmcellen. Ze kunnen op deze wijze elke cel zowel in de buurt als op
afstand beinvioeden.

Afbeelding 9
Wat verstaat men tegenwoordig order een hormoon?

ACTH en vasopressine to produceren. Dit is dus weer een heel
andere manier om informatie over to brengen, onder andere
vanuit de periferie naar het centrale zenuwstelsel (afbeelding 9).

Van groot belang voor ons onderzoek was de samenwerking
met Organon. Daar beschikte men over een geavanceerde afde-
ling voor peptidechemie en een van de experts op dat gebied,
dr. Henk Greven, was zeer ge'interesseerd in ons werk en graag
bereid tot samenwerking. Door die samenwerking was het mo-
gelijk aan peptide hormonen to knutselen. We hadden al aan-
wijzingen verkregen dat men voor de werking van een peptide
hormoon op het gedrag slechts een klein gedeelte nodig had.
Het pigmenthormoon a-MSH komt overeen met de eerste 13
aminozuren van ACTH, dat uit 39 aminozuren bestaat. Het
heeft echter zoals gezegd slechts een geringe invloed op de bij-
nierschors. Door steeds kleinere fragmenten van ACTH op het
leergedrag to testen, kwamen we er achter dat de activiteit
voornamelijk in het gedeelte ACTH 4-10 gelokaliseerd was (zie
afbeelding 3). Omdat het slechts uit een rijtje van 7 aminozuren
bestaat en dus veel kleiner is clan ACTH, is het eenvoudiger to
bewerken. Op die wijze werden vele zeer interessante peptiden
gemaakt, zoals Org 2766 dat op het leergedrag een veel sterkere
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werking bezat maar dat ook veel selectiever werkte dan ACTH
4-10 dat nog steeds, zij het in geringe mate, de klassieke hor-
monale invloed bezit.

Andere interessante ontwikkelingen in die tijd waren de effec-
ted van endorfinen die evenals de enkefalinen de werking van
morfine kunnen nabootsen De effecten van deze stoffen op het
leergedrag, gaven ons aanleiding to veronderstellen dat een
stoornis in de omzetting van (3-endorfine, een oorzaak voor
schizofreiiie kon zijn. Een van de omzettingsproducten, het y-
endorfine, bleek een neuroleptisch-achtige invloed to bezitten.

Neuroleptica zijn antipsychotica die bij schizofrenie worden
toegepast. Wij hadden het geluk dat Utrecht in de tweede helft
van de jaren zeventig de psychiater H.M. van Praag tot hoog-
leraar had benoemd, de eerste biologische psychiater in Ne-
derland. Hij was zeer in ons onderzoek geinteresseerd. Wij
kregen daardoor de gelegenheid ook patienten bij het
onderzoek to betrekken. We besloten een aantal patienten met
y-endorfine en verwante peptiden gedurende korte tijd to be-
handelen. Een aantal patienten reageerde gunstig, anderen ge-
ring of in het geheel niet. Het was voor ons een bijzonder boei-
ende periode die een dimensie aan ons onderzoek heeft
toegevoegd. Een bezwaar was dat die stoffen moesten worclen
ingespoten. Grote bezwaren van de antipsychiatrische bewe-
ging en van de verpleging in de psychiatrische afdelingen
maakte het doen van onderzoek in die tijd uiterst lastig, soms
onmogelijk.
De klassieke endocriene invloed van vasopressine en oxytocine
kan ook gedissocieerd worden van de invloed op het geheugen.
Vasopressine heeft hierop een positief, oxytocine een negatief
effect. Uit het fraaie werk van Peter Burbach bleek dat deze
peptiden in de hersenen worden omgezet tot brokstukken met
een veel selectievere invloed op het geheugen. Het knutselen
hieraan leverde weliswaar niet veel sterkere verbindingen op,
maar Japanse onderzoekers synthetiseerden een verwant, iets
sterker werkend peptide door een Heine wijziging in de
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aminozuursamenstelling. Interessant is ook dat Amerikaanse
en Chinese onderzoekers aanwijzingen hebben gevonden dat
die selectieve vasopressinefragmenten een neurotrofe (groeibe-
vorderend effect op zenuwweefsel) invloed hebben.

Naast invloed op leren en geheugen hebben vasopressine,
oxytocine en verwante peptiden, zoals uit onderzoek elders in
de wereld is gebleken, nog vele andere effecten. Ze zijn be-
trokken bij het seksuele gedrag, de voortplanting, de baring en
de verzorging van het nageslacht. Ze stimuleren het moeder-
schapgedrag. Oxytocine wordt wel het moederliefde hormoon
genoemd. Ook bevordert het de libido. Beide hormonen hebben
invloed op het herkennen van de pups, het territoriumgedrag,
de relatie tussen partners et cetera. Ook andere invloeden zoals
op verslavingsgedrag, de temperatuurregulatie et cetera be-
horen tot het repertoire van deze hersenhormonen (afbeelding
10).

Vasopressine en Oxytocine

Geheugen (vastleggen/terughalen informatie)
Verslaving
Tolerantie ontwikkeling
Pijngevoel
Sociaal gedrag (herkenning pups, territoriumgedrag)
Voortplanting (sexueel-/moederschaps-gedrag, libido)
Voedselopname
Poetsgedrag
Koorts en ziektegevoel

Afbeelding 10

Effecten van vasopressine en oxytocine op het zenuwstelsel

De samenwerking met Organon is in de jaren zeventig uit-
gegroeid in wat men tegenwoordig een strategische alliantie
noemt. Het was nodig, niet alleen omdat men bij Organon de
expertise bezat die voor ons onderzoek van groot belang was,
maar ook omdat we Iangzamerhand onder andere vanwege be-
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zuinigingen niet meer over voldoende middelen konden be-
schikken om internationaal to blijven meedoen. Wij noemden
die samenwerking 'contact research'. Beiden brachten kennis in
die complementair was. Het ging om een substantieel bedrag
dat wij konden besteden zoals we wilden, in ruil voor eventueel
patenteerbare vondsten. De resultaten werden van tijd tot tijd
gezamenlijk besproken. Alle medewerkers in het RMI waren
erbij betrokken en bereid er tien procent van hun tijd in to ste-
ken. In die tijd was zo'n samenwerking met de industrie ver-
dacht en de goedkeuring ervoor van de faculteit kreeg ik van de
toenmalige decaan professor Rijk Gispen tijdens het zomer-
reces, toen alle andere bestuursleden met vakantie waren. De
samenwerking heeft zo'n lien jaar bestaan. Het heeft een be-
hoorlijk aantal patenteerbare vondsten opgeleverd. Het had ook
bezwaren. Het grootste daarvan, en dat had ik aanvankelijk niet
voorzien, was dat wij Been invloed op de strategie van de firma
ten aanzien van de ontwikkeling van geneesmiddelen uit die
gepatenteerde stoffen konden uitoefenen. Middelen, die gezien
hun effect op leren en geheugen en de later gevonden effecten
op zenuwregeneratie, mogelijk van toepassing konden zijn bij
veroudering, bij hersenletsels en zenuwaandoeningen. Organon
bouwde het onderzoek op dit gebied in 1990 af. Ons eigen
kleinschalig onderzoek bij patienten moest daardoor ook
worden gestaakt.

Ook ACTH en MSH en daaraan verwante peptiden, tegen-
woordig melanocortinen genoemd, bezitten nog vele andere
effecten. Ze beinvloeden het sociaal gedrag, seksueel gedrag,
poets- gedrag, de lichaamstemperatuur, de circulatie en de fijn-
gevoeligheid, het laatste als gevolg van een opiaatantagonis-
tische invloed. Heel belangrijk is de neurotrofe invloed. Deze
eigenschap die vole neuropeptiden blijkt to bezitten, stelt ze in
staat een rol to spelen bij de ontwikkeling van het zenuwstelsel,
bij herstel na beschadiging van zenuwweefsel en vermoedelijk
ook bij het in goede conditie houden van zenuwcellen. Aan
deze trofe invloed is door de groep van mijn opvolger Willem
Hendrik Gispen op morfologisch, moleculair biologisch en
functioneel terrein baanbrekend werk verricht. Deze invloed
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stelt zenuwcellen in staat zich to vertakken en contacten to leg-
gen die voor zulke processen als leren en geheugen maar ook
voor herstel bij schade noodzakelijk zijn. Dat vermogen blijft
het leven Lang bestaan, al gaat het bij veroudering achteruit.
Daarorn wordt momenteel overal ter wereld gewerkt aan de
ontwikkeling van neurotrofe stoffen (rifbeeldiiig 11).

ACTH/MSH neuropeptiden

neuroactief

leren
sociaal gedrag
poets gedrag
voedselopname
koortsremmend
anti-convulsief
opiaat antagonist

neurotroop

ontwikkeling
regeneratie
veroudering

Afbeelding 11
Effecten van melanocortinen op het zenuwstelsel

Ook nu nog worden nieuwe effecten van melanocortinen ge-
vonden zoals die welke to maken heeft met de vetstofwisseling.
Een enkele jaren geleden ontdekt peptide hormoon, leptine, dat
door vetcellen wordt geproduceerd, regelt de voedselopname.
Hoe meer vetcellen, hoe meer leptine, hoe minder er wordt ge-
geten, althans dat is bij proefdieren vastgesteld. Het effect van
leptine wordt door verschillende neuropeptiden gemedieerd
onder andere door melanocortinen. Voor het zoeken naar eet-
lustremmende peptiden afgeleid van ACTH/MSH kan op-
nieuw gebruik gemaakt worden van de fragmenten van
ACTH/MSH die in de jaren zestig en zeventig in samenwer-
king met Organon zijn gesynthetiseerd. Die werden gemaakt
om na to gaan welke sequentie in die molecules essentieel is
voor de invloed ervan op het Ieerproces en die peptiden welke
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werden ontworpen om het effect meer selectief, potenter en te-
gengesteld to maken. Hetzelfde is destijds ook met veel succes
gedaan voor het onderzoek naar de invloed van ACTH/MSH
peptiden op zenuwregeneratie.

Het emeritaat

Het viel mij moeilijk op mijn 6551e afstand to nemen van het on-
derzoek. Ik had met het gevoel dat ik klaar was met het onder-
zoek en ik ben na mijn afscheid in 1990 zo goed en vooral zo
kwaad als mogelijk was doorgegaan. Weliswaar mag men tot
zijn 70ste promovendi begeleiden en bestuursfuncties bekleden,
maar het belangrijkste, het doer van onderzoek waarvoor geld
nodig is uit eerste of tweede geldstroom, is in ons land niet
meer mogelijk als men gepensioneerd is. In de VS nog wel.
Daar treedt men of als directeur maar continueert zijn on-
derzoek nog zolang men daar geld voor krijgt. Ik heb voor-
gesteld emeriti die daarvoor in aanmerking komen, aan to
stellen als bijzonder hoogleraar. Door hen een nulaanstelling to
geven, ontvangen ze geen safaris maar blijven ze nog wel bij de
afdeling aangesteld. Voor deze hoogleraren moet de toegang
tot de diverse geldstromen openstaan. Ze moeten ook nog ge-
bruik kunnen maken van secretariele hulp en beschikken over
een kamer, de bibliotheek, een PC et cetera. AIs men bereid is
de werkelijke kosten voor onderwijs en onderzoek aan de Ne-
derlandse universiteit, zoals enkele jaren geleden door de re-
kenkamer is voorgesteld, aan eerste, tweede en derde geld-
stromen in rekeiiing to brengen, dus ook de kosten voor
overhead, kan men ook voor de ruimte voor onderzoek en an-
dere universitaire voorzieningen betalen. Emeriti kunnen capita
selecta geven, hun onderzoek voortzetten, promovendi be-
geleiden, lid zijn van commissies en besturen, et cetera. Door
voor die leerstoel, net zoals nu ook bij een bijzondere Ieerstoel,
een college van curatoren to benoemen dat periodiek nagaat
hoe het de hoogleraar vergaat, heeft men voldoende controle op
het niveau waarop hij functioneert.
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Persoonlijk heb ik me wel aardig kunnen redden. Ik doe nog
mee met de begeleiding van onderzoek naar hormoonspiegels
bij depressieve patienten. Ook participeer ik in een consortium
bestaande uit onderzoekers uit Zwolle, Utrecht en Rotterdam
dat onderzoek doet aan een familie met aangeboren waterzucht
(diabetes insipidus). De patienten maken weinig of geen vaso-
pressine. De genetische afwijking in het gen dat codeert voor
vasopressine is reeds opgespoord. Het ontbreken van vaso-
pressine gaat gepaard met een ernstige stoornis in de water-
huishouding. Ik heb hierboven gesproken over de invloed van
vasopressine op leren en geheugen zoals die vele jaren geleden
door ons bij ratten werd gevonden. Wij vragen ons of of deze
patienten ook stoornissen hebben in bet leervermogen. Men
kan de waterzucht behandelen met een selectief aan vaso-
pressine verwant antidiuretisch peptide. Als er stoornissen in
het leervermogen zouden worden gevonden, is het van groot
belang na to gaan of deze ook met een dergelijk of een verwant
vasopressine kunnen worden hersteld. Zo brengt dit onderzoek
mij, vijftig jaar later opnieuw in aanraking met 'evidence based
medicine'. Ik kan me geen mooier eind van mijn wetenschap-
pelijke carriere voorstellen.
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