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Succes en tegenslag bij vaccinonderzoek,
van mazelen tot malaria en AIDS
H.O. Voorma

Inleiding
In 1974 werd ik benoemd tot hoogleraar moleculaire biologie bij
deze universiteit. Een van de aantrekkelijke dingen om naar
Utrecht te komen was de aanwezigheid van het IMB, het Insti-
tuut voor Moleculaire Biologie. Een door het College van
Bestuur ingestelde en gefinancierde laboratoriumfaciliteit in
Transitorium 3, waar een hoeveelheid kostbare apparatuur ten
behoeve van moleculair biologisch onderzoek geconcentreerd
was. Coryfeeën van toen, Henk Jansz, Gerard van Arkel,
Laurent van Deenen, Peter de Haan, Peter Elbers en David de
Wied waren werkgroepleiders en mij werd gevraagd om als
relatieve buitenstaander voorzitter te worden, bijgestaan door
Harry van Someren als beheerder.

Het Instituut voor Moleculaire Biologie en Medische
Biotechnologie, IMB2

De kracht van dat instituut was de wens tot samenwerking in
nieuwe projecten, mede mogelijk gemaakt door een eigen in-
stituutsbudget van ongeveer een miljoen gulden.
In 1984 ontstond een nieuwe situatie door het IOPb – Innovatief
Onderzoek Programma biotechnologie – een stimuleringsfonds
voor biotechnologisch onderzoek. We realiseerden ons dat ook
voor de Universiteit Utrecht hier kansen lagen en er werden
uiteindelijk twaalf projecten gehonoreerd, onderverdeeld in:
Peptiden en peptide hormonen, met de nadruk op humane
somatomedinen, onder leiding van Van den Brande en
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Sussenbach, Groeistoornissen bij kinderen konden worden op-
geheven door behandeling met somatomedinen. Aangezien dit
hormoon uit serum geïsoleerd werd, bloed echter steeds
schaarser en ook als bron gevaarlijker werd, stond de productie
met een biotechnologische methode voor ogen.
Neuropeptiden, onder leiding van De Wied, Burbach, Jansz en
Steenbergh, met speciale aandacht voor de genetische organisa-
tie van de genen.
Diagnostische hybridisatie assays, onder leiding van Lips, Unnik en
Jansz.
Ontwikkeling en verbetering van vaccins, met als projecten
oligosaccharide vaccins, onder leiding van Vliegenthart, Kamer-
ling, Willers, Snippe en de Kruijff, organisch-chemische synthese
van kapselpolysacchariden van Streptococcus pneumoniae als
basis voor een vaccin tegen serotype 3 van S. pneumoniae. Ma-
zelen virus vaccin, onder leiding van Voorma, Osterhaus en
Weisbeek, waarbij twee eiwitten, haemagglutinine en fusie eiwit
in ISCOM, immune-stimulating complex, gepresenteerd wor-
den. Vaccin ontwikkeling met E. coli, onder leiding van
Hoekstra en Tommassen, waarbij antigene determinanten in een
membraaneiwit aan de buitenkant van E. coli gepresenteerd
worden. Ontwikkeling van nieuwe vaccins, onder leiding van
Van der Zeijst, Horzinek, Spaan, Ruitenberg, Hensen, de Haas,
Slotboom, Scharrenburg en Bokhout. Bepaling van antigene deter-
minanten die herkend worden door hybridoma's en die her-
kend worden door T cellen, als basis voor de ontwikkeling van
vaccins tegen Infectious Bronchitis Virus.
Monoclonale antilichamen met als projecten de ontwikkeling
van betrouwbare diagnostische testen, onder leiding van Snippe
en Kraaijeveld, detectie van geactiveerde bloedplaatjes in
patiënten met trombose onder leiding van Sixma en Bouma en
bispecifieke antilichamen, onder leiding van Bast.
Tenslotte was er een faciltitair project voor de synthese van
oligonucleotiden ten behoeve van het klonerings- en moleculair
genetisch onderzoek.
Het zal duidelijk zijn dat dit biotechnologieprogramma gestalte
kreeg in het IMB2, het Instituut voor Moleculaire Biologie en
Medische Biotechnologie en een hoog gehalte aan toegepast
immunologisch onderzoek in zich droeg. Om die reden heb ik
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het vaccinonderzoek uitgekozen om iets te vertellen over het
verleden en toekomst, over de mogelijkheden en de onmoge-
lijkheden, waarbij de nadruk gelegd zal worden op de vier
meeste slachtoffers eisende ziekten, namelijk AIDS, tuberculose,
malaria en mazelen. De stand van zaken in 2001 was de vol-
gende: AIDS 2.6 miljoen, tuberculose 1.6 miljoen, malaria 1.1
miljoen en mazelen 1 miljoen doden per jaar, terwijl de investe-
ringen in vaccinontwikkeling respectievelijk $250 miljoen, $6.5
miljoen, $25 miljoen en $5 miljoen bedragen. De constatering
vanuit de industrie en meegedeeld aan president Bill Clinton
was dat de biologische basiskennis nog onvoldoende was om
succesvol aan de ontwikkeling van vaccins tegen deze vier be-
langrijkste infectieziekten te gaan werken (1).

Mazelen
Stand van zaken
1 miljoen doden per jaar, met name kinderen. Landen met
grootste sterfte zijn Kongo, Ethiopië, India en Nigeria. Plan om
80% van de bevolking te vaccineren, om op die manier 600.000
doden te voorkomen. Kosten $150 miljoen. Ook de mogelijkhe-
den van een DNA-vaccin zijn intussen veel hoopgevender.
Daarnaast discussie of het logistiek haalbaar is naast uitroeiing
van polio ook nog mazelen te doen (2, 3 en 4).

Literatuur
Het mazelenvirus kwam eigenlijk door toeval binnen de poor-
ten van de universiteit. Zelf werkte ik aan Semliki Forest Virus,
waarbij de vraag gesteld werd wat voor mechanisme ten
grondslag ligt aan de zeer verschillende hoeveelheden virale
eiwitten, die op het RNA van het virus gemaakt worden. In een
gesprek met Toon van Wezel en Joost Ruitenberg kwam toen
naar voren dat het RIVM te Bilthoven grote behoefte had aan
meer fundamenteel onderzoek aan het mazelenvirus om suc-
cesvol te kunnen werken aan een verbeterd mazelenvaccin.
Hierbij stond de genetische organisatie van het mazelenvirus
centraal. Achtergrond was het idee dat de beschikbaarheid van
het DNA, coderend voor het haemagglutine eiwit en het fusie-
eiwit, belangrijk was voor grootschalige productie van deze
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twee eiwitten om die uiteindelijk te presenteren in een ISCOM,
immune-stimulating complex, een kunstmatig virusdeeltje,
waarin de eiwitten aan de buitenkant van dit bolvormige deel-
tje gepresenteerd worden. Het resulteerde in een vrij groot pro-
gramma met een postdoc, drie promovendi en een aantal stu-
denten, die of in Transitorium 3, nu het Kruytgebouw, of bij het
RIVM in Bilthoven een doctoraal onderwerp deden. Rob van
Binnendijk had bij dit onderzoek een beetje geluk, toen namelijk
op het Nieuwe Lyceum te Bilthoven mazelen uitbrak. Hij kon
toen door mijn huwelijkse relatie met de biologielerares bloed
afnemen van de meeste leerlingen die ziek waren geworden. De
hypothese, die wij hadden opgesteld met Ab Osterhaus en Joost
UytdeHaag, namelijk dat het gebruikte vaccin, een virus geïn-
activeerd met formaldehyde of tween-ether, niet in staat was
voldoende fusieremmende antilichamen te maken, werd be-
vestigd. De promovendus slaagde erin aan te tonen dat door
gebruik te maken van ISCOM, waarin beide eiwitten HA en F
aanwezig waren, welk probleem vermeden kon worden. De
publicaties en proefschriften hierover zijn aangegeven in (5 – 9).
De stand van zaken op dit moment kan als volgt weergegeven
worden. Het probleem is nu een bedrag van ƒ 7 miljoen, € 3.2
miljoen, te vinden voor een fase 2 'clinical trial'. Ondanks het
feit dat ook mazelen op de urgentielijst van de wereldgezond-
heidsorganisatie WHO staat, maar tegelijkertijd dit vaccin
commercieel oninteressant is, lijkt realisering nog steeds veraf.
De 'state of the art' is weergegeven in Tabel I.

Tabel I
anti-HA/ NA* cytokine CD4+/ atypische
anti-F respons CD8+  mazelen

___________________________________________________________
Levend virus +/+ + + +/+ -
Formaldehyde-
geïnactiveerd +/- + - -/- - +
ISCOM +/+ + ? +/+ -
HA en F-DNA +/+ + ? +/+ -

* NA: neutraliserende antilichamen
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De stand van zaken op dit moment lijkt in het voordeel uit te
vallen van DNA vaccins, waarbij niet alleen financiële, maar
ook overwegingen van wetenschappelijke aard kunnen gaan
meespelen. Met DNA-vaccins kan je meer informatie meege-
ven, onder andere DNA waarbij het immuunapparaat extra
gestimuleerd wordt door cytokinen. De veiligheidsvraag is nog
niet opgelost, integratie van dit DNA in essentiële menselijke
genen kan ernstige defecten opleveren.

Tuberculose
Stand van zaken
Twee miljard mensen zijn geïnfecteerd, waar jaarlijks 8 miljoen
nieuwe gevallen bijkomen, resulterend in 2 miljoen doden per
jaar. Door de AIDS-epidemie neemt het aantal doden echter
ook toe, omdat er van de 10 miljoen met HIV geïnfecteerde
mensen door een coïnfectie van HIV en tuberculose nog eens
0,5 miljoen extra doden bijkomen.

Literatuur
Meer dan 3 miljard mensen zijn met BCG, Bacille Calmette-
Guérin, behandeld.
Echter, BCG faalt bescherming te geven bij volwassenen tegen
longtuberculose, dus onvoldoende bescherming. Vraag dringt
zich op of we een nieuw vaccin nodig hebben. Inmiddels is een
DOTS-programma – Directly Observed Treat-ment, Short-
course Strategy (isoniazide, rifampycine, streptomycin,
ethambutol) geïntroduceerd; bezwaar is een meer dan zes
maanden durende, behandeling. De combinatie van deze anti-
biotica is nodig voor het tegengaan van het optreden van mul-
tidrug resistance, MDR. Kosten $10-$1000 per persoon zijn ze-
ker in ontwikkelingslanden onmogelijk.
Conclusie echter moet zijn dat de immuunresponse niet in staat
is op de lange duur het pathogeen te beheersen en er zijn dus
nieuwe strategieën nodig.
Nieuwe vaccinkandidaten zijn aangegeven in Tabel II, zie (10):
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Tabel II
Agens resultaat problemen
Antigeen beschermende antigenen vnl CD4+, lage 

immunogeniciteit
Naakt DNA beschermende antigenen vnl. CD8+, veilig-

heid
Recombinant carrier beschermende antigenen beperkte hoeveel-

heid T celklonen
CD4+  en/of CD8+ T cellen veiligheid

Combinatie vaccin
RBCG coëxpressie verhoogde immunogeniciteit veiligheid
immunomodulator
en antigeen

Nieuwe geneesmiddelen als nitroimidazopyranen (NAPs)
worden echter ook beschikbaar, zie (11). Een goed overzicht
van de huidige problematiek wordt gegeven in het boek van
Reichman (12).

Malaria
Stand van zaken
300 miljoen infecties per jaar, 1 miljoen doden.

Literatuur
Nog steeds is DDT een van de weinige effectieve en ook te be-
talen wapens tegen malaria. Drieëntwintig ontwikkelingslan-
den gebruiken nog steeds DDT. We moeten ons echter
realiseren dat het grote gevaar van DDT in het massale gebruik
in de landbouw ligt en niet in de malariabestrijding. Effect van
deze bestrijding op het milieu is, bijvoorbeeld in Guatemala,
slechts 0,04% van het effect dat door DDT veroorzaakt wordt in
de katoenproductie (13).
Het tweede probleem is de optredende resistentie van zowel de
malariaparasiet als de muskieten tegen de chemische bestrij-
dingsmiddelen.
Er zijn verschillende stadia van infectie, stadium van transmis-
sie van de muskiet naar de mens via het bloed, het lever-
stadium wat de ziekte veroorzaakt, infectie van erythrocyten en
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vrijkomen van geslachtelijke cellen in de bloedbaan, en uitein-
delijk terug naar de mug na bloedmaal. Vaccins moeten worden
gemaakt tegen de verschillende stadia.
Eerste stadium, de sporozoiet, wordt tijdens een bloedmaal in
bloedbaan geïnjecteerd. In korte tijd migratie naar de lever, de
geïnfecteerde hepatocyt levert schizont, een meerkernige cel,
die openbarst. De vrijkomende merozoieten, ongeveer 10.000
per cel, infecteren nieuwe levercellen of keren terug in bloed-
baan om erythrocyten te infecteren. Zij differentiëren in game-
tocyten en deze worden tijdens bloedmaal weer opgenomen
door muskiet. Versmelting, zygote door de darmwand van de
mug, naar speekselklieren, levert weer sporozoieten en op-
nieuw cyclus (14).

Malaria Life Cycle
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Een grote aanval tegen malaria werd ingezet door Bill Clinton:
Millennium Vaccine Initiative, $50 miljoen en $1 miljard belas-
tingkorting op vaccinverkoop. Daarnaast ook andere groot-
schalige plannen: het Malaria Vaccine Initiative door de Bill en
Melinda Gates Foundation met $50 miljoen, Medicines for
Malaria Venture, MMV, met als doel een budget van $30 mil-
joen, waarbij Glaxo Wellcome, Smithkline Beecham, en
Hoffmann-La Roche samenwerken met academische
researchgroepen (15, 16, 17).
De aanpak voor bestrijding is zeer verschillend: in Anopheles
gambiae, de malariamug, werden door virus gecodeerde
antilichamen tegen Plasmodium falciparum, de
malariaparasiet, geproduceerd. Dit resulteerde in 99,9%
reductie van de parasiet in de speekselklier (18). Misschien is
het nog beter steriele mannetjes in de natuur los te laten:
mannetjes steken niet en de voortplanting wordt tegen gegaan.
Het zal duidelijk zijn dat met deze aanpak de hele discussie van
de gevaren van het vrijlaten van transgene dieren in de vrije
natuur een rol gaat spelen (19, 20).
Receptor in de darm van malariamug blokkeren met recombi-
nant eiwit SM1, waardoor weg voor Plasmodium naar speek-
selklier geblokkeerd wordt (21). Een heel andere aanpak ligt
besloten in de waarneming dat bij mensen veel polymorfe va-
rianten van het enzym G6PD, Glucose-6-fosfaat dehydrogenase
aangetroffen worden. Plasmodium ontwikkelt zich slecht in
mensen waarin G6PD deficiënt is, in haploïde vorm. Dit geeft
een mogelijke aanpak voor vaccin (22). Een veelbelovende aan-
pak is een vaccin met 'liver-stage antigen 3', LSA-3, wat be-
scherming geeft tegen challenge met Plasmodium sporozoieten
(23).
Vaccin met CSP-circumsporozoiet eiwit geeft bescherming te-
gen sporozoieten. Nadeel is dat constant een hoge titer van
antilichaam in bloed nodig is, omdat wanneer een sporozoiet
ontsnapt en een hepatocyt bereikt, er zich binnen 48 uur 10.000
merozoieten ontwikkelen. Op hun beurt geeft dat weer 1-20x
gametocyten in bloedbaan (24).
Nieuwe chemische middelen zijn: triclosan, dat type II vetzuur-
synthese remt en misschien gerelateerd kan zijn aan de waar-
neming dat het membraan van de geïnfecteerde erythrocyt een
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andere lipide samenstelling heeft. Aan dit onderwerp is binnen
het Centrum voor Biomembranen en Lipide Enzymologie,
CBLE, door een aantal promovendi onder leiding van Jos Op
den Kamp ook gewerkt en daarmee is dit membraan een mo-
gelijke target (25). Een tweede stof, artesunate, de actieve com-
ponent uit Artemisia annua, is reeds 2000 jaar bij Chinezen
bekend als middel tegen malaria en inmiddels ook naast de
bestaande middelen als maloprim, paludrine en nivaquine ver-
krijgbaar (26). Met de gelijktijdige publicaties in Science en
Nature van het genoom van Anopheles gambiae en van Plas-
modium falciparum is nu de weg geëffend voor een
strategischer aanpak tegen malaria (27, 28, 29).

AIDS
Stand van zaken
22-30 miljoen mensen zijn inmiddels geïnfecteerd met HIV-1,
waarbij 2,6 miljoen doden per jaar optreden.

Literatuur
Voor geïnfecteerde mensen zal vaccinatie waarschijnlijk weinig
uitzicht kunnen bieden, omdat het immuunsysteem door de
infectie zwaar aangetast wordt. Uitweg wordt gezocht in com-
binatie van middelen die virusvermenigvuldiging remmen.
Ook hier weer is het gevaar van resistentie levensgroot aanwe-
zig. Verwachting is echter gerechtvaardigd dat daardoor de
HIV-epidemie niet explosief zal uitbreiden. Het resistente virus
wordt weinig doorgegeven (30). Men is nu systematisch aan het
analyseren welke stappen in het hele infectieproces aangepakt
kunnen worden. Target voor HIV is de TH cel en de macrofaag.
Beide dragen twee receptoren, een membraan eiwit CD4  en
CCR5. HIV bindt met zijn gp120 eiwit aan deze CD4 en CCR5
receptoren. Het lag dus voor de hand gp120 als eerste vaccin-
kandidaat te zien. Immers antilichamen tegen gp120 binden aan
het virus en beletten de interactie met deze receptoren. De ver-
volgstap van de infectie is de versmelting van het membraan
van het virus met de membraan van de TH cel, waardoor de
genetische informatie, in dit geval RNA, in de cel komt. Ver-
schillende fusieremmmers worden nu getest op effectiviteit.
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Met de door het virus meegebrachte reverse transcriptase
wordt RNA omgezet in DNA, dat integreert in het gastheer-
DNA. Ook hier zal duidelijk zijn dat remmers van de reverse
transcriptase een mogelijke aanpak tegen HIV geven. Remmers
zijn AZT, ddI, en ddC, alle remmers van de ketenverlenging
van DNA. Ook een integrase inhibitor wordt nu onderzocht.
Van dit geïntegreerde DNA wordt weer mRNA overgeschre-
ven, dat vertaald wordt in eiwit. Een specifiek voor de virale
eiwitsynthese noodzakelijke protease klieft deze precursor-
eiwitten in virale eiwitten, die weer aanleiding geven tot de
vorming van nieuwe virusdeeltjes. Ook een proteaseremmer,
als lopinavir, zal dus mogelijkerwijs de virusproductie ernstig
kunnen belemmeren. Twee nieuwe technieken, antisense RNA
en ribozymen, zijn erop gericht de vertaling van de messenger
in eiwit te blokkeren of de messenger af te breken. Het artikel
van Bill Haseltine geeft een goed overzicht over de huidige
mogelijkheden (31). De nieuwste aanpak, na een aantal frustre-
rende pogingen, is een multi-eiwit aanval met DNA coderend
voor virale eiwitten, gevolgd door een recombinant vaccinia
Ankara booster, i.e., DNA priming waarmee een groot aantal
virale eiwitten in de patiënt tot expressie gebracht worden en
dus antilichamen induceren, gevolgd door een booster met een
aantal virale eiwitten die op een vaccinia vector tot expressie
gebracht worden. Het vacciniavirus, in het verleden gebruikt
om een groot deel van de mensheid immuun te maken tegen
pokken, krijgt nu wellicht een nieuwe bestemming (32). Ook
wordt geëxperimenteerd met Salmonella typhii met pakketje
HIV genen dat oraal wordt toegediend. Als conclusie kunnen
we stellen dat de vaccinmogelijkheden enorm zijn uitgebreid
door DNA-vaccins, in combinatie met DNA dat codeert voor
cytokinen, stoffen die het immuunsysteem activeren, waardoor
de behandeling effectiever wordt. Toch moeten we niet te snel
te optimistisch worden, getuige de titel 'AIDS Vaccines – One
Step Forwards, One Step Back' (33).
Ik wil besluiten met de hoop uit te spreken dat de Universiteit
Utrecht met zijn sterk biomedische profilering ook in de toe-
komst het onderzoek naar nieuwe vaccins, met al haar nieuwe
toepassingen, met kracht zal voortzetten. Wat we geleerd heb-
ben van de succesvolle uitroeiing van pokken en de bijna
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voltooide eradicatie van polio met krachtige WHO-
programma's is het feit dat veel infectieziekten door middel van
vaccinaties efficiënt bestreden kunnen worden, echter dat de
aanvalsplannen in veel gevallen wat ingewikkelder moeten zijn
dan voor pokken en polio. Wat echter ook naar voren komt is
dat voor permanente uitroeiing de bevolking blijvend
gevaccineerd moet worden. Een trieste bijkomstigheid is het
opkomend bioterrorisme, mogelijk ook gebruikmakend van
pokkenvirus en bacteriën.



14

Literatuur
1. Birmingham, K. 2000. Nature Med. 6: 723-724. Industry outlines

its perspective on new Third-World vaccine development.

2. Arvin, A.M. 2000. Nature Med. 6: 744-745. Measles vaccines – A
positive step toward eradicating a negative strand.

3. Brown, P. 2000. Nature Med. 6: 1305. Finally, a plan to reduce
measles deaths.

4. Polack, F.P., S.H. Lee, S. Permar, E. Manyara, H.G. Nousari,
Y. Jeng, F. Mustafa, A. Valsamakis, R.J. Adams, H.L. Robinson,
and D.E. Griffin. 2000. Nature Med. 6: 776-781. Successful DNA
immunization against measles: neutralizing antibody against
either the hemagglutinin or fusion glycoprotein protects rhe-
sus macaques without evidence of atypical measles.

5. Vries, P. de, R.S. van Binnendijk, P. van der Marel, A.L. van
Wezel, H.O. Voorma, B. Sundquist, F.G.C.M. UytdeHaag,
A.D.M.E. Osterhaus. 1988. J. Gen Virol. 69: 549-559. Measles vi-
rus fusion protein presented in an immune-stimulating com-
plex, ISCOM, induces hemolysis-inhibiting and fusion-inhib-
iting antibodies, virus-specific T cells and protection in mice.

6. Binnendijk, R.S. van, M.C.M. Poelen, P. de Vries, H.O.Voorma,
A.D.M.E Osterhaus, F.G.C.M. UytdeHaag. 1989. J. Immunol.
142: 2847-2854. Measles virus-specific T cell clones – Charac-
terization of specificity and function of CD4+ helper/cytotoxic
and CD8+ cytotoxic T cell clones.

7. Versteeg-Van Oosten, J., S. Langeveld, H.O. Voorma,
P. Weisbeek, P. de Vries, A. Osterhaus, F. UytdeHaag,
R. Meloen. 1989. In Vaccines 89 'Modern Approaches to New
Vaccines Including Prevention of AIDS'. Eds. R.A. Lerner,
H. Ginsberg, R.M. Chanock, F. Brown. Cold Spring Harbor.
p. 521-527. Epitope mapping of the fusion protein of measles
virus.

8. Vries, P. de. 1988. Thesis Universiteit Utrecht. Measles Virus
ISCOM – a Candidate Subunit Vaccine.

9. Binnendijk, R.S., van. 1992. Thesis Universiteit Utrecht. T Cell
Function in Measles – Analysis of T cell Responses to Measles Virus
at the Clonal Level: Antigen Processing and Presentation.



15

10. Kaufmann, S.H.E. 2000. Nature Med. 6: 955-960. Is the devel-
opment of a new tuberculosis vaccine possible?

11. Stover, C.K., P. Warrener, D.R. VanDevanter, D.R. Sherman,
T.M. Arain, M.H. Langhorne, S.W. Anderson, J.A. Towell,
Y. Yuan, D.N. McMurray, B.N. Kreiswirth, C.E. Barry, and
W.R. Baker. 2000. Nature 405: 962-966. A small-molecule
nitroimidazopyran drug candidate for the treatment of
tuberculosis.

12. Reichman, Lee, B. with Janice Hopkins-Tanne. Timebomb: The
Global Epidemic of Multi-Drug Resistant Tuberculosis. McGraw-
Hill,  p. 320.

13. Attaran, A., D.R. Roberts, C.F. Curtis, and W.L. Kilama. 2000.
Nature Med. 6: 29-731. Balancing risks on the backs of the poor.

14. Hoffman, S.L. and D.L. Doolan. 2000. Nature Med. 6: 1218-1219.
Malaria vaccines – targeting infected hepatocytes.

15. Editorial. 2000. Nature Med. 6: 941. Malaria: old challenge, new
ideas.

16. Enserink, M. 2000. Science 287: 1956-1958. Malaria researchers
wait for industry to join fight.

17. Enserink, M. 2000. Science 288: 1563-1564. Radical steps urged
to help underserved.

18. Enserink, M. 2000. Science 290: 440-441. Building a disease-
fighting mosquito.

19. Curtis, C.F. 2000. Science 290: 1508. The case of deemphasizing
genomics in malaria control.

20. Clarke, T. 2002. Nature 419: 429-430. Mosquitos minus malaria.

21. Enserink, M. 2001. Science 293: 2370-2371. Two new steps to-
ward a 'better mosquito'.

22. Luzzatto, L. and R. Notaro. 2001. Science 293: 442-443. Protect-
ing against bad air.

23. Daubersies, P., A.W. Thomas, P. Millet, K. Brahimi, J.A.M.
Langermans, B. Ollomo, L.B. Mohamed, B. Slierendregt,
W. Eling, A. van Belkum, G. Dubreuil, J.F.G.M. Meis,
C. Guérin-Marchand, S. Cayphas, J. Cohen, H. Gras-Masse,



16

and P. Druilhe. 2000. Nature Med. 6: 1258-1263. Protection
against Plasmodium falciparum malaria in chimpanzees by
immunization with the conserved pre-erythrocytic liver-stage
antigen 3.

24. Hoffman, S.L. and D.L. Doolan. 2000. Nature Med. 6: 1218-1219.
Malaria vaccines – targeting infected hepatocytes.

25. Beeson, J.G., P.A. Winstanley, G.I. McFadden, and G.V. Brown.
2001. Nature Med. 7: 149-150. New agents to combat malaria.

26. Marshall, E. 2000. Science 290: 437-439. Reinventing an ancient
cure for malaria.

27. Aultman, K.S., M. Gottlieb, M.Y. Giovanni, and A.S. Fauci.
2002. Science 298: 13. Anopheles gambiae genome: completing the
Malaria triad.

28. Jasny, B.R., O.M. Smith, and L.Roberts, M. Enserink. 2002.
Science 298: 77-78. Taking a genomic bite of the malaria mos-
quito.

29. Chouard, T., U. Weiss, and R. Dhand. 2002. Nature 419: 489.
Plasmodium genomics – Good 'omics' for the poor?

30. Phillips, A. 2001. Nature Med. 7: 993-994. Will the drugs still
work? Transmission of resistant HIV.

31. Haseltine, W.A. 2001. Sci. Am. 285-5: 44-51. Beyond chicken
soup.

32. Amara, R.R., F. Villinger, J.D. Altman, S.L. Lydy, S.P. O'Neil,
S.I. Staprans, D.C. Montefiori, Y. Xu, J.G. Herndon, L.S. Wyatt,
M.A. Candido, N.L. Kozyr, P.L. Earl, J.M. Smith, H.-L. Ma,
B.D. Grimm, M.L. Hulsey, J. Miller, H.M. McClure,
J.M. McNicholl, B. Moss, and H.L. Robinson. 2001. Science 292:
69-74. Control of a mucosal challenge and prevention of AIDS
by a multiprotein DNA/MVA vaccine.

33. Lifson, J.D. and M.A. Martin. 2002. Nature 415: 272-273. AIDS
vaccines – One step forwards, one step back.



In de reeks Grijze Wijzen verschenen tot nu toe:

F. van der Blij. Het weten van wetenschap.
Oktober 2000. ISBN: 90-72145-37-2

H.W. von der Dunk. Van maakbare samenleving naar maakbare mens?
Oktober 2000. ISBN: 90-72145-36-4

D. de Wied. Over van alles en nog wat.
Oktober 2000. ISBN: 90-72145-38-0

C. de Jager. Van planeten, sterren en heelallen.
Maart 2001. ISBN: 90-393-2694-0

Johanna Maria van Winter. Zorg voor de zieken en strijd voor het
geloof: de Johannieters en Maltezers in de Middeleeuwen en het begin van
de Nieuwe Tijd.
April 2001. ISBN: 90-393-2691-6

P.R. Baehr. Internationale Humanitaire Interventie: wat te doen in het
geval van ernstige mensenrechtenschendingen
Mei 2001. ISBN: 90-393-2758-0

H.A. Becker. Generaties en de strijd tegen taalbarrières.
Juli 2001. ISBN: 90-393-2774-2

S.G. van den Bergh. Overleven zonder zuurstof.
Mei 2002. ISBN: 90-393-3073-5

Otto J. de Jong. Utrecht en de ouderen. Universitaire voorgeschiedenis.
November 2002. ISBN:90-393-3228-2

H. Schultink. Het Nederlands in 2002.
November 2002. ISBN 90-393-3233-9

A. van der Meiden. Middelen tussen goed en kwaad. Reflecties op de
relaties tussen ethiek en massacommunicatie.
Oktober 2003. ISBN: 90-393-3233-9



D.W. Fokkema. De verbeelding van terreur: Dostojevski, Coetzee en
Houellebecq.
Mei 2004. ISBN: 90-393-3658-X





Het gezegde 'Wijsheid komt met de jaren' vormt het motto voor
de serie lezingen Grijze Wijzen. Emeriti aan het woord, die wordt

georganiseerd door het Bureau Studium Generale en de Faculty
Club Helios van de Universiteit Utrecht. In dit programma

verzorgen prominente Utrechtse oud-hoogleraren lezingen over
onderwerpen naar eigen keuze.




