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Tijdens dit promotieonderzoek hebben we stamcel technologieën onderzocht voor de 
ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden en het beter begrijpen van de erfelijke ziekte 
Vanishing White Matter (VWM). VWM-patiënten vertonen motorische problemen, gaan 
vaak snel achteruit, en overlijden regelmatig al jong. Er is geen behandeling. In VWM zijn de 
glia cellen in de witte stof van het centrale zenuwstelsel aangetast. Cel modellen van de 
ziekte zijn nodig om de ziekte beter te begrijpen, en om medicijnen te testen. Een 
transplantatie therapie met gezonde glia cellen is een mogelijke behandelstrategie. 
Geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPSCs), kunnen gemaakt worden van patiënt-eigen 
huidcellen, en in het laboratorium ontwikkeld worden tot neuronale stamcellen en 
vervolgens glia cellen. Wij hebben iPSCs gebruikt om VWM te onderzoeken. We hebben 
protocollen ontwikkeld om witte en grijze stof-achtige astrocyten (een type glia cellen) te 
maken van iPSCs, en lieten zien dat specifiek witte stof-achtige astrocyten zijn aangedaan in 
VWM. Glia voorlopercellen integreerden goed in het brein van VWM muizen na 
transplantatie, maar voor pathologische en klinische verbetering zijn mogelijk specifieke 
astrocyten nodig. De astrocyten in het ruggenmerg van VWM bleken ook ernstig te zijn 
aangedaan, en moeten worden meegenomen in een behandelplan. Daarnaast hebben we 
aangetoond dat protocollen voor het maken van neuronale stamcellen de eigenschappen 
van de uiteindelijke astrocyten beïnvloedden, en zorgvuldig moeten worden gekozen. Ook 
hebben we de mogelijkheden onderzocht om astrocyten te maken van geïnduceerde 
neuronale stamcellen (iNSCs), en deze te transplanteren. Samen hebben deze projecten 
laten zien hoe stamcel technologie bijdraagt aan een toekomstige behandeling voor VWM. 


