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Samenvatting van de lezing: 
Epigenetica kan worden omschreven als het concert der genen: sommige genen zijn stil, 
anderen schreeuwen het uit. De symfonie verschilt per celtype en wordt gedirigeerd 
door de epigenetica; de beïnvloedbare laag van overerfbare informatie die niet in de 
volgorde van DNA bouwstenen zit. Bij ziekten zijn sommige genen vaak onterecht tot 
zwijgen gebracht of staan andere genen juist ongepast heel hard te schreeuwen. Tijdens 
de lezing werd onderzoek gepresenteerd dat zich richt zich op het identificeren en 
omkeren van epigenetische mutaties, die met deze verstoorde genexpressiepatronen 
geassocieerd zijn. Deze omkeerbaarheid maakt dat epigenetica kan worden omschreven 
als de link tussen nature and nurture. Voeding, stress en pesticiden kunnen blijvende 
effecten op een individu achterlaten in de vorm van epigenetische markeringen. In 
tegenstelling tot de volgorde van de genetische bouwstenen, die vast ligt, kunnen 
epigenetische eigenschappen weer worden beïnvloed door bijvoorbeeld levensstijl. 
Mogelijk heeft de mens toch meer controle dan eerder gedacht over zijn ‘genetische lot’ 
en over wat we doorgeven aan het nageslacht. 
 
Nieuwe ontwikkelingen in de biotechnologie maken het mogelijk om heel gericht in te 
grijpen op DNA. Deze ontwikkelingen worden ook ingezet om het functioneren van het 
DNA te veranderen, zonder in te grijpen in de volgorde van de DNA bouwstenen. Met 
deze nieuwe benadering, genaamd Epigenetische Editing, kunnen cellen mogelijk 
blijvend worden geherprogrammeerd. Maar, in welke mate is het aanvaardbaar om de 
mens te blijven repareren? Is het verantwoord om mensen vanaf de start reeds te 
'vervolmaken' door het creeren van 'designer baby’s'? Het zou goed zijn als de 
maatschappij hierover in debat treedt met o.a. wetenschappers, ethici en juristen, want 
door de snelle technologische ontwikkelingen is de maakbare mens nu geen science 
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fiction meer. Ook andere onwenselijke toepassingen maken deze gentechnologie zelfs 
tot science friction.Deze ontwikkelingen vragen om concrete beleidsmaatregelen, maar 
tegelijkertijd is zorg geboden dat dit nieuwe beleid de mooie vooruitzichten op nieuwe 
geneeswijzen niet ernstig belemmert. 
 
Het concept 
Het begrip 'de maakbare mens' kan op meerdere manieren geïnterpreteerd worden. 
Uiteraard is het alom bekend dat wij als mensen, nieuwe mensen kunnen maken. Zo is 
de mensheid immers tot stand gekomen, namelijk door met de voortplanting nieuwe 
individuen te creëren. Voor de ouders gaat dit nagenoeg vanzelf, maar in werkelijkheid 
zijn hier talloze ingewikkelde processen voor nodig die er samen voor zorgen dat er meer 
dan 250 verschillende celtypen gemaakt worden die uiteindelijk een mensenlichaam 
vormen. Als de mens eenmaal geboren is komt er een tweede aspect van de maakbare 
mens naar boven. Er zijn immers vele mogelijkheden om zowel ernstige als minder 
ernstige gebreken weer te repareren. In dit artikel gaan we verder in op deze 
reparatiestrategieën, en hoe we deze effectiever kunnen maken. Wellicht kunnen 
mensen binnenkort, zoals auto’s die defect zijn, naar een 'garage' gaan om organen te 
laten repareren of nieuwe onderdelen te installeren. Het ingrijpen op de mensheid als 
ras ('veredelen') is technisch gezien ook al mogelijk en wordt op medische indicatie 
uitgevoerd in de vorm van embryoelectie. Ook klonen, zoals voor vele zoogdieren al is 
gedaan, lijkt technisch gezien inmiddels binnen handbereik te zijn. Bovenstaande 
aspecten van het concept 'de maakbare mens' hebben met elkaar gemeen dat er geen 
genetische veranderingen worden aangebracht. Bij het begrip 'de maakbare mens' 
wordt er echter waarschijnlijk eerder gedacht aan designer baby’s waarbij we door 
genetische veranderingen de kleur ogen, het haar en het intelligentieniveau kunnen 
aanpassen. Dergelijke complexe eigenschappen en uiterlijke kenmerken aanpassen zijn 
ethisch gezien natuurlijk niet verantwoord. Toch hebben er binnen dit gebied recentelijk 
grote technische ontwikkelingen plaatsgevonden. 
 
Recente ontwikkelingen 
Sinds 2012 hebben Jennifer Doudna en Emmanuelle Charpentier het ingrijpen op 
kern-DNA in een stroomversnelling gebracht [1]. De hoogleraren uit Amerika en 
Zweden/Zwitserland beschreven hoe het bacterieel immuunsysteem, genaamd 
CRISPR-Cas, omgebouwd kan worden om genen te inactiveren [2]. Dit prokaryoot 
immuunsysteem is gericht tegen vreemde, indringende genetische elementen (virussen). 
Wanneer er binnen een bacterie een schadelijke blootstelling aan vreemd DNA wordt 
vastgesteld, maakt de bacterie zelf stukjes DNA. Via het respectievelijke RNA product zal 
dit vreemde indringende DNA herkend worden wanneer het nog eens binnendringt. Dit 
immuun-RNA bindt enerzijds een eiwit genaamd Cas9 en anderzijds het herkende stuk 
binnengedrongen DNA (figuur 1). Het Cas9 enzym is een nuclease (DNA-knipper) die een 
knip maakt in het DNA op de plek waar het bindt. Deze knip wordt door de cel op een 
onnauwkeurige manier hersteld waardoor het gen geïnactiveerd wordt en zijn 
schadelijke functie niet meer kan uitoefenen. De beide hoogleraren hebben laten zien 
dat aflevering van het Cas9 eiwit samen met een juist stukje immuun RNA (single guide 



RNA of sgRNA) in een mensencel, ook het menselijke genoom knipt op de locatie waar 
het RNA het DNA herkent. Een cel kan deze knip via homologe recombinatie herstellen. 
Dit betekent concreet dat wanneer aan een cel, die behandeld wordt met CRISPR-Cas, 
stukjes DNA worden aangeboden die erg lijken op het beschadigde DNA, de cel deze 
homologe stukjes zal gebruiken voor de reparatie. Op die manier kunnen onderzoekers 
genetische mutaties corrigeren of volledig nieuwe stukken DNA inbouwen. De 
CRISPR-Cas benadering heeft dus enorm veel mogelijkheden. Tussen Doudna, 
Charpentier en de Amerikaanse Feng Zhang heerst momenteel dan ook een 
patentoorlog rondom de veelbelovende toepassing. 
 
Ethische dilemma’s 
CRISPR-Cas kan toegepast worden op ieder gen, in iedere cel, maar ook door iedereen. 
Er komen dus heel wat ethische dilemma’s bij kijken, want technisch gezien is 'the sky 
the limit'. Er is de mogelijkheid om DNA op een relatief eenvoudige wijze te veranderen, 
en ziekten te elimineren. Genetische herprogrammering kan ook het 
wereldhongerprobleem oplossen, en misschien kan de benadering zelfs gebruikt worden 
om een onbeperkte bron van schone energie te maken. Van uiterst belang is de realisatie 
dat dergelijke systemen ook in verkeerde handen kunnen vallen. De CRISPR-Cas 
benadering is bijvoorbeeld opgenomen in de lijst van wapens voor massadestructie. Kan 
deze revolutionaire technologie vertrouwd worden? Is hij specifiek genoeg? En kunnen 
de mensen die hiermee werken vertrouwd worden? Er zijn dus heel wat vragen waar de 
samenleving goed over moet nadenken. De techniek is er en gaat vooruit, maar de 
regelgeving loopt achter. Naast de patent-oorlog is er dus erg veel ophef over de 
ethische implicaties van de CRISPR-Cas benadering. Door het DNA te herprogrammeren 
is het nu makkelijk om organismen, waaronder de mens, genetisch te modificeren. Dit 
heeft tot gevolg dat we niet enkel één individu, maar ook zijn nageslacht, en uiteindelijk 
de hele evolutie naar onze hand kunnen zetten. Als belangrijke stap werd, in februari 
2015 in Engeland het maken van drie-ouder-embryo’s goedgekeurd [4]. Hierbij wordt het 
kern-DNA van een bevruchte eicel van de biologische ouders getransplanteerd in een 
ontkernde eicel van de donormoeder. Door dit baanbrekend onderzoek kunnen moeders 
met een ernstige mutatie in het mitochondriaalDNA (de energiefabriekjes van een cel) 
toch eigen kinderen krijgen met hun partner. Dit gemuteerd mitochondriaal DNA is 
namelijk ingebed in de eicel en niet in de kern, en wordt normaal via de moeder aan het 
kind doorgegeven. Het kern-DNA, waarvan wordt verwacht dat het de 
persoonlijkheidseigenschappen bezit van de biologische ouders, wordt via deze manier 
doorgegeven aan het kind, maar de zieke energiefabriekjes van de moeder niet, want dit 
DNA komt van de donormoeder met een gezonde eicel. Is dit de eerste stap naar 
genetisch gemodificeerde mens-embryo’s? Mogelijke medische toepassingen met 
revolutionaire gentechnologische ontwikkelingen maken dat wereldwijd veel 
conferenties georganiseerd worden waarbij ethici, filosofen en beleidsmakers rond de 
tafel zaten om te discussiëren. Ook de gezondheidsraad en de commissie Genetische 
Modificatie organiseerden in november 2015 een bijeenkomst waarbij belangrijke 
spelers in het veld samenkwamen. Als hoofd van de onderzoeksgroep Epigenetische 
Editing in het Universitair Medisch Centrum Groningen werd mij tijdens deze 



bijeenkomst gevraagd om meer uitleg te geven over een mogelijk minder invasieve 
manier van genetisch ingrijpen, niet op de het DNA-molecuul maar op de markeringen 
die ermee geassocieerd zijn en die de functie van het DNA bepalen: de epigenetica. Deze 
nieuwe benadering om gen-gericht in te grijpen op het functioneren van DNA wordt 
verder in dit hoofdstuk uitgebreid toegelicht. 
 
Epigenetica 
Epigenetica is de studie van overerfbare veranderingen in genexpressie, die zich 
onafhankelijk van de primaire DNA-sequentie voordoen. Alle cellen in het menselijk 
lichaam bevatten hetzelfde DNA, maar toch hebben ze door het hele lichaam een 
verschillende functie. Dit is omdat afhankelijk van de functie die een cel uiteindelijk zal 
uitoefenen, er verschillende genen aan- en uitgeschakeld worden door moleculaire 
markeringen, de epigenetica. Deze mechanismen verklaren dat een levercel andere 
eiwitten produceert dan een niercel. Tijdens de bevruchting komen er na elke deling van 
de bevruchte eicel nieuwe epigenetische markeringen op het DNA. Deze markeringen 
zullen bepalen hoe een cel zich gedraagt, met andere woorden welke genen worden 
overgeschreven en welke niet (figuur 2). Bovendien blijven deze markeringen ook in het 
volwassen lichaam bestaan. Dit is noodzakelijk omdat onze cellen zich steeds 
vernieuwen door celdeling, maar wel blijven behoren tot hetzelfde celtype (huidcellen 
'onthouden' dat ze huidcellen zijn). Dit is epigenetica: een code bovenop het DNA die de 
genexpressie bepaalt en dus de identiteit van een cel verklaart. Deze code is stabiel en 
wordt gekopieerd met iedere celdeling, mits de omstandigheden goed zijn. Als de 
omstandigheden van een cel extreem veranderen, heeft dit zijn effect op de 
epigenetische markeringen. Als bekend voorbeeld is er schaap Dolly, die tot leven kwam 
door het overbrengen van een huidcelkern van een volwassen schaap in een ontkernde 
eicel (klonen) [5]. Toen Dolly werd geboren, was dit het ultieme bewijs dat alle 
genetische informatie nog steeds aanwezig was in deze huidcel. Sir John Gorden voerde 
deze experimenten reeds uit in 1962 bij kikkers [6], hij kreeg daarvoor terecht de 
Nobelprijs in 2012. Deze prijs werd mede uitgereikt aan Shinya Yamanaka voor het 
aantonen dat door toevoeging van slechts 4 eiwitten aan een gespecialiseerde 
menselijke cel, deze zich kan omvormen tot een stamcel. Dergelijke pluripotente 
stamcellen kunnen op hun beurt uitgroeien tot elk celtype [7]. Deze voorbeelden tonen 
duidelijk aan dat afhankelijk van externe en interne signalen, het functioneren van de 
genetische informatie teruggezet of geherprogrammeerd kan worden. Conrad 
Waddington beschreef de epigenetica in 1942 met behulp van het epigenetische 
landschap [8]. Een bal bovenaan een heuvellandschap kan langs verschillende hellingen 
en valleien rollen om uiteindelijk onderaan de heuvel tot stilstand te komen. De 
hellingen en valleien representeren de interne en externe signalen waaraan een cel 
wordt blootgesteld, om uiteindelijk onderaan de heuvel een specifiek celtype te vormen. 
Alle cellen hebben hetzelfde DNA, maar door het aan- en uitschakelen van verschillende 
genen tijdens de zogenaamde differentiatie van een cel,worden er nieuwe celtypen 
gevormd. Deze hogere controle van genen aan- en uitschakelen wordt uitgeoefend door 
epigenetische markeringen. Deze kennis geeft een nieuwe dimensie aan het concept 'de 
maakbare mens'. We kunnen door cellen epigenetisch te herprogrammeren, celtypen 



vormen die nodig zijn voor het maken van nieuwe onderdelen of voor het repareren van 
defecte organen. Zo kanbijvoorbeeld van een huidcel een hartcel gemaakt worden, wat 
baanbrekend is voor hartinfarct-patiënten. Toch is dit niet ingrijpen op het DNA zelf, de 
sequentie wordt immers niet geherprogrammeerd. Cellen worden in de voorgaande 
voorbeelden simpelweg in nieuwe omstandigheden geplaatst en passen zich hierop aan. 
Dit is epigenetica, het voortdurend zoeken naar de balans tussen de omgeving en hoe 
een cel zich hierop kan aanpassen. Epigenetica is aan de ene kant heel stabiel, maar aan 
de andere kant ook heel beïnvloedbaar. Fenomenen zoals die zich tijdens de 
hongerwinter voordeden kunnen hiermee verklaard worden. Tijdens de winter van 
1944-1945 was er in Nederland een groot tekort aan brandstof en aan voedsel, dat 
leidde tot een enorme hongersnood. Meer dan 20.000 mensen kwamen om door 
honger en kou. Vrouwen die, vooral in het eerste trimester, zwanger waren tijdens deze 
periode, kregen nakomelingen met een verhoogde kans op allerlei ziekten. Dit komt 
omdat de omgevingsomstandigheden tijdens de vroege ontwikkeling het DNA verkeerd 
geprogrammeerd hebben via de epigenetica, en deze programmering wordt via iedere 
celdeling doorgegeven aan de volgende cel generatie [9]. Epigenetica lijkt met name in 
de vroege ontwikkeling zeer beïnvloedbaar, maar is ook veranderlijk gedurende de rest 
van het leven. Om deze reden krijgt epigenetica binnen het 'gezond ouder worden' 
steeds meer aandacht en worden moleculaire mechanismen ontrafeld die daaraan ten 
grondslag liggen. Bovendien betekent dit in theorie dat we effectief kunnen gaan 
corrigeren wanneer er epigenetisch iets misgaat.  
 
Epigenetische processen 
Het in stand houden van de epigenetica gebeurt door enzymen die voortdurend 
markeringen op het DNA schrijven en wissen. Externe omstandigheden uit de omgeving, 
maar ook interne veranderingen in de kern zorgen voor de juiste balans van deze 
enzymen, zodat een cel zijn unieke set van genen tot expressie brengt. Zoals voor de 
meesten wel bekend is, bestaat het DNA uit een dubbele helix, die in de kern om 
eiwitten, genaamd de histonen, gewikkeld zit als garen om een klos. Deze histonklosjes 
kunnen los van elkaar zitten of dicht verpakt zijn, en afhankelijk hiervan kunnen genen 
respectievelijk makkelijker of moeilijker afgelezen worden. Ook bezitten deze histonen 
staarten die uit het klosje steken. Deze staarten bestaan uit aminozuren waarop 
markeringen aanwezig zijn die voortdurend door schrijver- en wisser-enzymen worden 
aangepast. Het zijn deze markeringen op de aminozuurstaarten die bepalen hoe dicht de 
histonen verpakt zijn en dus hoe gemakkelijk de genen op het DNA afgelezen zullen 
worden (figuur 3). Naast modificaties van de histonen kan ook het DNA-molecuul zelf 
gemodificeerd worden door een bepaald type markering genaamd methylering. DNA is 
opgebouwd uit 4 bouwstenen: Adenine (A), Thymine (T), Guanine (G) en Cytosine (C). 
Deze laatste bouwsteen (C) kan gemethyleerd worden, voornamelijk wanneer het zich 
voor een G bouwsteen bevindt. Initieel dacht men dat methylgroepen erg stabiele 
epigenetische markeringen vormden, maar sinds 2009 is het duidelijk dat ook dit een 
dynamisch proces is met schrijvers en wissers [10, 11]. Toch zijn de methyleringen op 
DNA dusdanig stabiel dat ze tijdens de celdeling overgeërfd worden. Wanneer het DNA 
zich gaat delen worden de twee DNA-strengen opengeritst en de complementaire 



bouwstenen tegenover elkaar ingebouwd (G-C, T-A) om twee nieuwe identieke 
dubbelstrengs DNA-moleculen te vormen. Aangezien DNA antiparallel wordt afgelezen, 
zit er tegenover ieder CG een nieuwe CG. Wanneer er op een C een methylgroep 
aanwezig is, die dus nog niet op de C in de nieuwe streng zit, zullen schrijvers deze 
eenzijdige methylatie ontdekken en ook de ongemethyleerde C op de nieuwe streng 
methyleren. Op deze manier heeft het DNA van de dochtercellen na celdeling precies 
dezelfde markeringen als de moedercel. Dit geldt ook voor histonmodificaties waarbij de 
histonklosjes van het oorspronkelijke DNA-molecuul mogelijk verdeeld worden over de 
twee dochter DNA-moleculen: markeringen in de oorspronkelijke klosjes worden gelezen 
door enzymen en ingebouwd op naburige histonen. Hierdoor blijven epigenetische 
markeringen dus stabiel bij iedere celdeling. De bouwstenen volgorde van DNA is dus 
een relatief irreversibele toestand, terwijl de epigenetica voortdurend in stand gehouden 
wordt door enzymen en dus dynamisch is. Hierdoor is het eenvoudiger om op de 
epigenetica in te grijpen, waardoor de maakbare mens plots een realiseerbaar concept 
lijkt te zijn. 
 
Epigenetisch editen 
Epigenetisch editen is een erg jonge wetenschapstak, die door het herschrijven van 
epigenetische markeringen het blijvend aan- en uitschakelen van genen tracht te 
verwezenlijken [12]. Hierdoor wordt de functie van het genoom geherprogrammeerd 
zonder de DNA-sequentie zelf te veranderen [13]. Er kan dus ook ingegrepen worden op 
de functie van genen die bijdragen aan verschillende ziektebeelden. Bovendien is deze 
techniek mogelijk minder ingrijpend en worden effecten minder makkelijk doorgegeven 
aan het nageslacht. In kanker, bijvoorbeeld, zijn de tumorsuppressorgenen vaak 
genetisch gemuteerd, waardoor ze hun functie niet kunnen uitoefenen. Echter, nog vaker 
zijn deze genen epigenetisch gemuteerd waardoor ze onterecht uitgeschakeld zijn. 
Hierdoor kan de kankercel ongecontroleerd blijven doorgroeien. Daarnaast zijn 
zogenaamde oncogenen, die ervoor zorgen dat tumorcellen blijven delen, vaak 
onterecht aangeschakeld. Deze epigenetische mechanismen kunnen worden omzeild of 
misschien zelfs bijdragen aan het herprogrammeren van kanker tot een chronische 
ziekte [14]. Binnen het laboratorium Epigenetische Editing in het Universitair Medisch 
Centrum Groningen wordt er voor verschillende ziekten onderzocht wat er epigenetisch 
misgaat en hoe we hierop kunnen ingrijpen [15-18]. Hoewel voor de meeste, belangrijke 
ziektebeelden een familiaire aanleg aanwezig is, zijn er nog weinig genetische 
verklaringen gevonden. Epigenetisch onderzoek heeft aanwijzingen opgeleverd dat 
epigenetische markeringen mogelijk bijdragen aan het doorgeven van ontvankelijkheid 
voor dergelijke aandoeningen. Daarnaast blijken verstoringen in epigenetische 
mechanismen vaak geassocieerd te zijn met heel veel verschillende ziekten. De 
farmaceutische industrie speelt hier sterk op in door remmers te maken voor de 
epigenetische enzymen. Aangezien deze medicatie zich op de enzymen richt, wordt het 
effect niet alleen bereikt voor een specifiek gen, maar voor verschillende andere genen. 
Dit kan betekenen dat een medicijn dat bijvoorbeeld een epigenetische schrijver remt, er 
niet enkel voor zorgt dat een tumorsuppressor weer actief wordt, maar ook zorgt voor 
activatie van een oncogen of een metastaseringsgen welke juist kanker kunnen 



bevorderen. Met andere woorden, deze medicatie is niet gen-selectief, wat voor 
ongewenste uitkomsten kan zorgen. Epigenetisch editen tracht de epigenetica op een 
specifieke manier te herprogrammeren, om zo een gen blijvend aan of uit te schakelen 
[19]. Op deze manier kunnen slapende tumorsuppressorgenen weer aangeschakeld 
worden en oncogenen uitgeschakeld. Dit is het zeer gen-gericht interfereren met de 
epigenetische omgeving, waardoor specifieke genen die onterecht zijn uitgeschakeld, 
weer ingeschakeld kunnen worden of omgekeerd. Om dit te kunnen verwezenlijken 
worden er in het laboratorium moleculaire tools ontworpen die ten minste uit 2 
onderdelen bestaan [12, 20, 21], (Figuur  4). Een eerste onderdeel is een DNA-bindend 
platform dat een aantal baseparen van een gewenst gen herkent en hieraan bindt. Dit 
DNA-bindende platform fungeert dus als een TomTom die de gewenste bestemming 
lokaliseert [21]. Het andere onderdeel is het effector domein: een schrijver of wisser die 
epigenetische markeringen op de plaats van bestemming aanbrengt of juist verwijdert. 
Deze schrijver of wisser herschrijft dus de epigenetische markeringen om een gen uit te 
schakelen, of haalt er markeringen af om het gen weer aan te schakelen. 
 
Dogma’s 
Wij waren één van de eersten wereldwijd die dit idee van epigenetisch editen hebben 
gepromoot [12]. In die tijd, 10 jaar geleden, was er aardig wat tegenwind en bleek het 
geen eenvoudige opdracht om bepaalde dogma’s de wereld uit te helpen. Vier 
belangrijke bezwaren werden ertegen ingebracht. Ten eerste zou het onmogelijk zijn om 
stille genen weer aan te zetten, aangezien deze niet toegankelijk zouden zijn (het DNA 
zou goed opgeborgen zijn in de kern, dat werd namelijk als reden verondersteld waarom 
een gen niet tot expressie komt). Ten tweede zou genexpressie niet beïnvloedbaar zijn 
door epigenetische markeringen. Deze markeringen werden aanschouwd als de manier 
waarop een cel reageert op genexpressieveranderingen ten gevolge van 
transcriptiefactoren: epigenetica zou de manier zijn waarop een cel ook na celdeling 
onthoudt welke genen aan dan wel uit moeten staan. Ten derde was gen-specifiek 
ingrijpen al helemaal onvoorstelbaar en, stel dat de voorafgaande drie overwegingen al 
overkomelijk zouden zijn, dan was het onmogelijk om de balans zo om te laten slaan dat 
genexpressieniveaus blijvend geherprogrammeerd konden worden. Eén voor één 
hebben wij en een handjevol andere laboratoria wereldwijd deze dogma’s weerlegd: ten 
eerste door aan te tonen dat stille genen wel degelijk weer tot expressie gebracht 
kunnen worden. De kleine moleculaire tools kunnen makkelijk bij uitgeschakelde genen 
komen, en deze weer tot expressie brengen [22-27]. Ook genen uitschakelen werd door 
ons gerealiseerd o.a. door remmende epigenetische markeringen op een actief oncogen 
te schrijven [28,31,32] wat ook het tweede dogma weerlegde: epigenetische 
markeringen zijn op zichzelf instructief in het bepalen van genexpressieniveaus. We 
konden tevens aantonen dat het lokaal verwijderen van DNA methylatie voldoende was 
om een epigenetisch geïnactiveerd gen weer tot expressie te brengen [29]. Met behulp 
van nieuwe benaderingen zoals CRISPR-Cas kan er nu ook gen-specifiek ingegrepen 
worden. Hiertoe wordt een klein stukje RNA ontworpen dat het CRISPR-Cas eiwit naar 
het gewenste gen leidt. Dit eiwit functioneert net als in zijn originele staat door een 
specifiek stuk DNA te knippen. Voor epigenetisch editen is dit enzym echter zo 



aangepast dat de sequentie niet meer geknipt kan worden. In deze benadering wordt er 
een schrijver of wisser aan het geïnactiveerde Cas9 eiwit gekoppeld om de epigenetica 
te veranderen en een gen op deze manier aan of uit te zetten [30]. Blijvend 
herprogrammeren is nu de focus waarmee we binnen de onderzoeksgroep volop aan de 
slag zijn. Er zijn reeds enkele publicaties die aantonen dat door methylgroepen op een 
gen te plaatsen, de expressie naar beneden gaat [31, 32]. De vraag is nu kunnen we dit 
ook met een 'one and done' benadering verwezenlijken? Het doel hierbij is om de cellen 
eenmalig te behandelen, mogelijk met een combinatie van schrijvers en wissers, waarna 
de herschreven epigenetische markeringen op een specifieke plaats worden onthouden. 
Op deze manier verwachten we een blijvend effect te creëren, hoewel studies hierover 
nog controversieel zijn. 
 
Therapeutische toepassingen 
Therapeutisch gezien is voor epigenetisch editen 'the sky the limit'. Voor veel ziekten 
waar nog geen behandeling of genezing voor bekend is, zijn de verstoorde genen vaak 
wel bekend. Deze kunnen met epigenetisch editen omgeschakeld worden waardoor er 
een breed scala aan toepassingen mogelijk is. Tevens kan het omvormen van cellen 
baanbrekend zijn in de transplantatie geneeskunde. Er zijn nog steeds niet genoeg 
donororganen en vele organen worden niet gebruikt omdat ze niet de optimale kwaliteit 
hebben. Epigenetisch editen kan bijdragen tot een verbeterde kwaliteit van deze 
organen. Papers uit verschillende onderzoeksgroepen gebruiken de CRISPR-Cas 
benadering om succesvol genoom-modificaties aan te brengen in levende organismen 
om bijvoorbeeld het ziektebeeld van Duchenne (een spierziekte) te verbeteren [33-35] 
Klinische studies voor genoom-editing met zogenaamde zinkvinger nucleases, kleine 
eiwitten die gericht zijn om specifieke DNA-sequenties te herprogrammeren, zijn reeds 
lopende. Het bedrijf Sangamo uit Californië ontwikkelde bijvoorbeeld een zinkvinger 
benadering als behandeling voor HIV patiënten. Het gen (CCR5) dat codeert voor een 
eiwit dat ervoor zorgt dat het HIV virus de immuuncellen kan binnendringen werd door 
de zinkvinger uitgeschakeld [36]. Deze techniek is veelbelovend voor vele ziektebeelden 
naast HIV, en met de CRISPR-Cas revolutie zou (epi)genetisch editen de gentherapie 
binnenkort wellicht kunnen boosten. 
 
Voor- en nadelen 
Wetenschap zal altijd met ethische dilemma’s geassocieerd zijn: 'the good, the bad and 
the ugly': Alle opgedane kennis en toepassingen kunnen in verkeerde handen vallen, en 
juist daarom is communicatie binnen de maatschappij van uiterst belang. Om dit aan te 
tonen is er het mooie voorbeeld van de eerste klinische trials omtrent gentherapie. Deze 
werden uitgevoerd bij de zogenaamde bubble boys. Deze jongens hebben een 
genetische mutatie waardoor hun immuunsysteem niet werkt, en ze voortdurend in 
quarantaine (een plastic huisje) moeten zitten. Twintig jongens werden behandeld met 
een virus dat een kopie van het gezonde gen in de afweercellen brengt, negentien van 
deze jongens zijn uiteindelijk genezen [37]. Op zich lijkt dit een groot succes ('the good'), 
maar toch werd deze zaak niet zodanig in de spotlight gezet. Van de twintig bubble boys 
die behandeld werden, kregen er namelijk vijf eerst leukemie ('the bad'). Dit was voor de 



maatschappij het bewijs dat het ontzettend gevaarlijk is om in het genetisch materiaal 
van een patiënt te gaan knutselen. Vier van de vijf bubble boys met leukemie zijn 
genezen, maar helaas is één jongen overleden. Ondanks het tragische einde van deze 
ene patiënt, kon de rest van de deelnemers na behandeling een normaal leven leiden, 
wat zonder gentherapie niet mogelijk was geweest. Helaas leek in het jaar 2000 de 
maatschappij nog erg huiverig voor alles wat met virussen te maken had, o.a. vanwege 
biologische oorlogsvoering en ethische bezwaren ('spelen voor God'). Dergelijke 
overwegingen verwoorden 'the ugly'-zijde van gentherapie, welke samen met 'the bad' 
de financieringsmogelijkheden nadelig hebben beïnvloed. De CRISPR-Cas benadering of 
andere toepassingen om (epi)genetisch te interfereren kennen heel veel goede aspecten. 
De 'ugly'-zijde van de benadering verdient een solide beleidsvoering. Het is echter 
belangrijk dat dit beleid het onderzoek naar de 'good'-zijde, welke ook de neveneffecten 
('the bad') tracht te begrijpen en te verminderen, niet belemmert. Het 
herprogrammeren van genen om de eiwitexpressie te herstellen naar de gezonde 
situatie, zou in vele ziektebeelden de doorbraak kunnen betekenen tot genezing. Met 
andere woorden, het geneesbare genoom is binnen handbereik. 
 
De volmaakte mens 
Wat is nu de volmaakte mens? En willenwij als maatschappij een antwoord geven op 
deze vraag? Genetisch en epigenetisch interfereren heeft heel veel mogelijkheden door 
in te grijpen op het DNA of de hogere controle over het DNA. Het leidt tot blijvende 
effecten, mogelijk ook door de generaties heen. Deze systemen kunnen ingeschakeld 
worden voor het verhelpen van allerhande ziekten, maar of we het ook moeten kunnen 
inzetten voor het creëren van de volmaakte mens, dat is een ethische vraag waarbij de 
maatschappij een grote rol speelt. Bovendien ligt de epigenetica ook voor een deel in 
onze eigen handen. Zonder al te ingrijpende benaderingen zoals het aanpassen van onze 
voeding, gelukkig zijn en gezond leven kunnen we mogelijk bijdragen aan een 
epigenetisch gezonde omgeving van onze genen.  
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Figuur 1: Het CRISPR-Cas systeem is afkomstig van het bacteriele immuunsysteem waar 
het gebruikt wordt om indringende virussen te inactiveren. Het systeem bestaat uit een 
stukje immuun-RNA (sgRNA) dat een specifiek stuk DNA herkent en hieraan bindt. Deze 
sgRNAs binden tevens het eiwit Cas9, dat een knip maakt op de plaats waar de sgRNA 
bindt. [3]. 
 
 

 
 
 
Figuur 2: Epigenetica is een code van markeringen bovenop het DNA die bepaalt welke 
genen al dan niet tot expressie zullen komen en in welke mate. Op deze manier brengen 
cellen in het menselijke lichaam, die allemaal dezelfde DNA-sequentie bevatten, toch 
verschillende patronen van eiwitten tot expressie die uiteindelijk hun functie zullen 
bepalen. 



 
 

 
 
 
 
 
Figuur 3: Elke cel bevat zo’n 2,5 meter aan DNA. Deze grote hoeveelheid wordt dicht op 
elkaar gepakt en gewikkeld rondom 8 histonen zoals garen om klos. Hoe dichter deze 
histonklosjes tegen elkaar aan zitten, hoe moeilijker het is om de genen af te lezen en 
over te schrijven. Ook dit is een epigenetisch proces dat in stand wordt gehouden door 
moleculaire markeringen op de histonstaarten die uit de kern steken [10]. 
 


