
Divisies van het LACDR  
 

 
 
Divisie BioTherapeutics 

 
Om auto-immuunziekten zoals atherosclerose (= slagaderverkalking) te 
voorkomen of zelfs te genezen, zijn goede en nieuwe specifieke therapieën nodig. 
Bij de divisie ‘BioTherapeutics’ wordt o.a. onderzoek gedaan naar 
aangrijppunten voor het behandelen van auto-immuunziekten en het effect van 
immunotherapie op atherosclerose. Hiervoor worden onder andere 
muizenmodellen gebruikt. 
 
Ook staat de manier van toediening van een geneesmiddel centraal. Er wordt 
onderzoek gedaan naar het zoeken van efficiëntere, minder belastende 
manieren van toedienen. Drie hoofdgebieden staan centraal, het eerste gebied 
omvat het onderzoek naar eigenschappen van de huidbarrière bij inflammatoire 
huidziekten (= ontstekingsziekten). Het tweede gebied omvat toediening van 
geneesmiddelen via de huid met behulp van vaccins. Tot slot wordt de stabiliteit 
van eiwitten bekeken en hoe deze eiwitten worden afgebroken in verschillende 
formulering.  
 
Divisie Drug Discovery & Safety 

 
Bij de divisie ‘Drug Discovery & Safety’ wordt o.a. onderzoek gedaan naar 
geneesmiddelenresistentie in kankercellen. Verder wordt er gekeken naar de 
moleculaire en celbiologische aspecten van deze cellen om op deze manier 
processen als uitzaaiing (= metastase) beter te begrijpen. Ook houdt de divisie 
zich bezig met het construeren van (mathematische) modellen om de interacties 
tussen verschillende typen cellen te bestuderen.  
 
Ook probeert de divisie geneesmiddelen op een ‘hogere resolutie’ te begrijpen, 
bijna op een atomair niveau. Dat inzicht gebruikt men voor een rationelere 
benadering van drug design. Men werkt met de belangrijkste klasse van 
geneesmiddel targets: G-eiwit gekoppelde receptoren (GPCR’s, eiwitten die een 
cel kunnen “aanzetten” als er een bepaalde stof aan bindt). Bijna 30% van alle 
geneesmiddelen werken via GPCR’s in ons lichaam. De divisie streeft naar een 
‘chemisch biologische’ benadering door synthetische chemie, nieuwe 
ontwikkelingen in de wereld van de informatica (bio-informatica), biochemie, 
moleculaire biologie en farmacologie te combineren.  

 
Divisie Systems Biomedicine and Pharmacology 
 

Onderzoek binnen de divisie ‘Systems Biomedicine and Pharmacology’ bestaat 
uit het onderzoeken van de concentratiespiegels van geneesmiddelen in het 
lichaam van mens en dier en de effecten ervan. Eigenlijk komt het neer op: “Wat 
doet een geneesmiddel met het lichaam en wat doet het lichaam met een 
geneesmiddel?”. Hoe snel vindt opname en uitscheiding plaats?, Hoe 
beïnvloeden geneesmiddelen elkaar?, enzovoorts.  



 
Verder werkt de divisie aan het beter begrijpen van het ontstaan van ziektes 
door profielen te maken van de stoffen in bloed, urine, weefsels, of individuele 
cellen. Hier probeert men juist het vroege begin te begrijpen van de ziekte als 
bijvoorbeeld Alzheimer, Parkinson, kanker, pijn, of verslaving. Afhankelijk van 
dat resultaat kan een therapie precies afgestemd worden op de situatie en de 
ziekte(n!) van een persoon, dit noemen we ‘personalized medicine’. 
  

Labzalen Nieuwbouw 
 

Sinds enkele jaren volgen de eerstejaarsstudenten Bio-Farmaceutische 
Wetenschappen practica in de prachtige nieuwe labzalen van de nieuwbouw. 
Tijdens deze practica leren zij werken met technieken en apparatuur die zij later 
zullen gebruiken tijdens de blokken in het derde jaar en stages. Tijdens de 
Ouderdag zal er een labzaal open zijn om te bekijken. Hier zullen ook enkele 
opstellingen te zien zijn waar studenten zelf al mee hebben gewerkt en waar u 
wellicht zelf ook iets kunt proberen.  
 
De plekken voor rondleidingen in de labzalen zijn tijdens de Ouderdag beperkt, 
dus er is geen garantie dat u wordt ingedeeld bij de labzalen. Daarnaast geldt 
dat u mogelijk niet wordt ingedeeld bij de door u aangegeven keuze i.v.m. 
logistieke redenen. Uiteraard zal hier wel zoveel mogelijk rekening mee worden 
gehouden! 


