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Brightlands Four 
areas of expertise 

Brightlands 
Maastricht Health Campus 
Regenerative and  
precision medicine,  
innovative diagnostics 

Brightlands 
Chemelot Campus 
Smart materials and sustainable
chemical production 

Brightlands 
Campus Greenport Venlo 
Healthy and safe nutrition,  
future farming and bio-economy

Brightlands 
Smart Services Campus
Data science and smart services

SLIMMEVROUW

Manon
     VAN ENGELAND

Samen met haar team identificeert en ontwikkelt ze biomarkers om kanker vroegtijdig op te sporen 
en het verloop van de ziekte beter te kunnen voorspellen. Zelf wil ze als wetenschapper vooral 

met haar onderzoek iets kunnen bijdragen aan de maatschappij.
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CV
          NAAM Manon van Engeland 

WERK Hoogleraar  
Pathobiologie van Kanker bij 

de afdeling Pathologie van de 
Universiteit Maastricht  

en wetenschappelijk 
 directeur GROW-School 

for Oncology and  

Developmental Biology 
GEBOREN 14 december 1971 

OPLEIDING Master  
biologische gezondheidskunde in 

Maastricht, PhD in Maastricht, 
postdoc  

fellowship in Baltimore,  
Verenigde  

Staten
WOONT in Susteren

BRIGHTLANDS  
MAASTRICHT HEALTH  

CAMPUS Enorme kans om 
resultaten tot de patiënt te brengen

VALORISATIE Biomarkers voor 
kanker

EUREKA “Mijn eerste eurekamoment had ik toen ik 
voor het eerst zag hoe een gezonde cel kan veranderen 
in een kankercel. Dat was tijdens mijn studie Biologische 
gezondheidskunde. Na mijn PhD ging ik werken aan 
de Johns Hopkins University School of Medicine in 
Baltimore. Daar ontdekten we hoe we kenmerken 
van deze veranderde kankercellen kunnen inzetten 
als markers, bijvoorbeeld om kanker in een vroegtijdig 
stadium te kunnen diagnosticeren. Dat was voor mij 
het tweede eurekamoment. Het derde eurekamoment 
volgde toen onze biomarker werd opgenomen in 
een moleculaire test voor de vroege detectie van 
darmkanker. Daar zijn er inmiddels al meer dan een 
miljoen van verkocht, voornamelijk in de Verenigde 
Staten. Deze test zal mensenlevens redden. En daar 

doe ik het elke dag voor.”
VROUW “In de wetenschappelijke wereld worden de 
hogere functies nog altijd vaak bezet door mannen. Daar 
heb ik nooit last van gehad. Sterker nog, ik ben ook door 
mannen altijd ongelooflijk gesteund om steeds opnieuw 
een volgende carrièrestap te zetten. Mijn motto ‘niet 
zeuren, gewoon hard werken’, het feit dat ik geen moeite 
heb met keuzes maken en mensen kan overtuigen, dat 
zal ook allemaal wel geholpen hebben. En laten we 
eerlijk zijn: ook niet alle mannen komen tot de top.” 
BLIJ “Ik word elke dag weer blij van het werk waarmee 
ik bezig ben. Niet alleen van de eindbestemming, 
maar zeker ook van de weg daarnaartoe. Ik heb een 
behoorlijke vrijheid om mijn onderzoek aan te pakken, 
zoals ik denk dat het goed is. Ik beschouw mijn werk 
als een buitengewoon interessante ontdekkingsreis, 
want kankercellen hebben nog veel geheimen. Samen 
met een team gelijkgestemden blijven we speuren. Elke 
dag stellen we onszelf de vraag: hoe kunnen we die 
geheimen ontrafelen en ze gebruiken in de behandeling 
van kanker?” VERDRIETIG
“Ik word verdrietig van wetenschappelijk onderzoek 
van slechte kwaliteit. Er wordt veel onderzoek gedaan 
waarvoor niet onmiddellijk een toepassing is. Dat is niet 
erg, dat is ook belangrijk. Maar als het niet aan de maat 
is wat betreft wetenschappelijke degelijkheid, dan is het 
in mijn ogen totaal nutteloos. Dan heeft het alleen maar 
geld en tijd gekost. 
En ik word verdrietig van de plastic soup. Waarom 
ruimen mensen hun rommel niet op?  Met relatief 
weinig moeite kunnen we enorme resultaten bereiken, 
bijvoorbeeld door het scheiden van afval. Dat geeft me 
een goed gevoel; ik zie direct het resultaat.”
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SPONTAAN “Elke dag lachen; dat vind ik belangrijk. 
Niet dat ik hiernaar dagelijks bewust op zoek ben. Het 
gebeurt gewoon. Daarom hou ik ook zo van spontane 
mensen, die hebben meestal een behoorlijke dosis 
humor. Thuis kijk ik graag met man en zoon naar de 

films van Johnny English, een parodie op James 
Bond.” ZEKERHEID “Binnen de wetenschap zijn er 
weinig vaste banen. Voor mij is dat nooit een probleem 
geweest. Ik heb met die onzekerheid altijd goed kunnen 
omgaan. Op andere vlakken vind ik zekerheid juist 
heel belangrijk, bijvoorbeeld bij de data van onderzoek. 
Die mogen niet afhankelijk zijn van wie het doet. De 
resultaten moeten waterdicht zijn. Onderzoek doen, 
is bovenal secuur werk. En nadat de resultaten zijn 
gepubliceerd in wetenschappelijke bladen, gaan andere 
wetenschappers er mee aan de slag. Dan moeten zij 
dezelfde data, onder dezelfde omstandigheden, kunnen 
reproduceren. Op deze manier controleren de collega’s 
uit het wetenschappelijk onderzoek elkaar.” BIORITME 
“Veel dingen doe ik intuïtief. Eveneens gebeurt het 
regelmatig dat ik op het laatste moment denk: het 
moet toch anders. Dat doe ik thuis en op het werk. 
Dat vinden mensen uit mijn omgeving wel eens lastig. 
Vooral mensen die structuur nodig hebben.”

SLIMMEVROUW

Op zoek naar 
kantoorruimte?

Ondernemers die een maatje 
te groot worden voor het 
bedrijfsverzamelgebouw, bedrijven 
die toe zijn aan andere huisvesting, 
de - grote of kleine - ondernemer 
die zich op de campus of een andere 
Brightlands campus wil vestigen… 
Wij kennen als geen ander de lokale 
markt. Kopen of huren, korte of 
lange termijn, kantoorruimte of 
laboratoria: laat ons uw specifieke 
wensen en eisen weten en wij 
zoeken voor u de ideale locatie.  

Meer info? Mail naar info.
maastricht@brightlands.com


