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JOB
VAN DEN HURK

Veel uitvindingen ontstaan door toeval of een fout. 
Alleen een voorbereide geest herkent daarin een 
wetenschappelijke doorbraak. Zo leidde een weggezet 
schaaltje met schimmel bijvoorbeeld tot de ontdekking 
van antibiotica. Op de Brightlands Maastricht Health 
Campus leren verschillende disciplines van en met 
elkaar. Zo kunnen we het toeval misschien wel een 
handje helpen…

EUREKA ANNO NU

Neurowetenschapper Job van den Hurk is als hersen- 
en datawetenschapper verbonden aan neuroimaging 
center Scannexus op de Brightlands Maastricht Health 
Campus. Hij gelooft in de kracht van de interactie én 
in serendipiteit. “Bij Scannexus werken we met de 
meest uiteenlopende medische onderzoeksgroepen 
samen. Met onze hersenscans genereren we voor hen 
eenduidige meetresultaten 
over de link tussen brein, 
geest en lichaam. Dat levert 
interessante inzichten op. 
Samenwerken buiten je 
eigen vakgebied dwingt je 
om anders te denken. Een 
toevallige ontmoeting bij 
Bandito kan helpen, maar 
wat mij betreft breken we 
wat muren af en zoeken we elkaar nog meer op.” 

Zijn eigen eurekamomentje had hij in Leuven, waar 
hij een paar jaar geleden onderzoek deed naar hoe 
visuele hersengebieden georganiseerd zijn bij mensen 
die vanaf hun geboorte blind zijn. “Kleine eilandjes in 
het brein worden actief als we bepaalde categorieën 
zien. Om te weten of deze visuele gebieden 
aangeboren zijn, vergeleek ik de hersenactiviteit 
bij mensen die nooit hebben kunnen zien met de 
activiteit bij ziende mensen.” Liggend in een scanner, 

kregen mensen geluiden van bijvoorbeeld objecten of 
omgevingen te horen. Job registreerde vervolgens 
de hersenactiviteit: “In eerste instantie leverde dat 
niets op. Bloedchagrijnig probeerde ik nog één ding, 

ik corrigeerde op een 
bepaalde factor in de data. 
Niet gebruikelijk, maar 
kennelijk wel degelijk van 
belang. Want ineens kon 
ik zien dat de eilandjes bij 
beide groepen inderdaad 
gelijk waren en kon ik 
mijn conclusie trekken: 
deze visuele gebieden 
zijn aangeboren.” Zijn 

publicatie werd een succes en daar bleef het niet 
bij: “Deze manier van kijken naar resultaten kan ook 
werken voor anderen. Ik schrijf er op het moment een 
method paper over.”

 
“De campus  

zou minder muren  
moeten hebben”
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vermeerderen en verbeteren van donorkillercellen. 
Naar verwachting testen we de eerste vaccins eind 
2019 bij een groep patiënten met borstkanker.” Bij 
succes is er een nieuwe behandelmethode ontwikkeld 

met naar verwachting 
weinig bijwerkingen; 
dat zou een geweldige 
doorbraak in de 
strijd tegen kanker 
betekenen.  

In 2015 richtte Gerard 
Bos - samen met 
Brightlands Maastricht 
Health Campus - de 

spin-off CiMaas op, een bedrijf dat die kennis omzet 
in vaccins tegen borstkanker en tegen de ziekte van 
Kahler. Het brede netwerk van Brightlands Maastricht 
Health Campus ervaart hij als bijzonder stimulerend. 
“Voor start-ups is er de broodnodige kennis van zaken 
om dingen geregeld te krijgen”, stelt Bos.

Prof. dr. Gerard Bos, Internist-hematoloog bij het 
Maastricht UMC+, onderzoekt immuuntherapie: 
hoe kun je een lichaam helpen om zelf ziektes te 
bestrijden?  Zijn vaccin begon met een ontdekking in 
Italië. “De beste donoren voor beenmergtransplantatie 
bij leukemie bleken niet zussen of broers,” vertelt 
Bos, “terwijl zij toch de grootst mogelijke genetische 
overeenkomst hebben. Juist uit donorbeenmerg van 
ouders of kinderen, die slechts een halve genenpool 
delen met de patiënt, werden killercellen actief. Zij 
deden wat de eigen afweercellen niet lukte: strijden 
tegen leukemie.”

Het team van Gerard Bos deed in die periode onderzoek 
naar borstkanker. Ook hier 
kwamen in tests met muizen 
gedoneerde killercellen in 
actie tegen de kankercellen. 
Bos: “Kankercellen 
vermommen zich voor het 
eigen immuunsysteem, maar 
dat lukt niet bij gedoneerde 
killercellen. Omdat één 
patiënt veel cellen nodig 
heeft, werken we aan het 

 
“Donorcellen doen 
wat eigen afweer 

niet lukt” 

Gerard 
BOS


