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Bij Sanquin worden jaarlijks vele promoties 
afgerond. Waar zijn die onderzoekers terecht 
gekomen? In deze rubriek laten wij steeds 
één van onze oud-promovendi aan het 
woord.

Cees van Kooten (Ridderkerk, 1963) studeerde 
biologie aan de Universiteit van Amsterdam. 
Voor zijn laatste stage kwam hij na een 
gesprek met Just Brakenhoff bij toeval op 
de afdeling Auto-immuunziekten (AIZ) van 
het toenmalige CLB terecht. “Lucien Aarden 
bood me na de stage een promotieplaats aan, 
die begin 1988 zou starten. In de tussentijd 
heb ik met de assay van Lucien onderzoek 
gedaan bij de afdeling Klinische Immuno-
logie van de Universiteit van Gothenburg, 
Zweden naar de rol van IL-6 bij urineweg-
infecties. Daarna ben ik op een gezamenlijk 
KWF project van Rien van Oers en Lucien 
Aarden gaan werken. Van Oers werkte als 
hematoloog op het AMC en deed één dag in 
de week onderzoek bij het CLB. Aarden had 
net IL-6 gekloneerd en de vraag in het KWF 
project was of dit cytokine ook betrokken was 
bij B-cel maligniteiten. Dat hebben we breder 
geïnterpreteerd. Naast IL-6 was ook IL-4 en 
TNF net ontdekt. We hebben gekeken naar 
de rol van deze cytokinen bij maligniteiten, 
maar ook bij de normale B-cel respons en 
antistofproductie.”

Wat heeft Sanquin betekend voor uw carrière?
“Het was een fantastische tijd, en spannend 
dat je zelf met een project aan de slag ging. 
De omgeving was leuk en leerzaam. Je gaat 
je in de loop der jaren steeds meer realiseren 
dat dat clubje heel bijzonder was. Aarden is 
onnavolgbaar in het bedenken en uitvoeren 
van experimenten. Dat is voor mij heel vor-
mend geweest. Ik ben in 1992 gepromoveerd 
en wilde daarna als postdoc in het buiten-
land gaan werken.”

Hoe is uw loopbaan na Sanquin verlopen?
Van 1992-1994 werkte van Kooten als post 
doc bij Jacques Banchereau in het immuno-
logisch onderzoeksinstituut van Schering 
Plough (Lyon, Frankrijk) aan de moleculaire 
interacties tussen T- en B-cellen. “Werkte ik 
bij Aarden in een groep met 4-5 promovendi 

op een breed gebied, bij Banchereau werkten 
40-45 mensen allemaal aan B-cellen. Ik heb 
het onderzoek naar B-cel activatie via CD40 
voortgezet, en nieuwe reagentia en assays ont-
wikkeld. Het belang werd duidelijk toen bleek 
dat mutaties in CD40-ligand aanleiding gaven 
tot het hyper-IgM syndroom. Die twee jaar 
gaven een enorme boost. Ik kreeg nog een 
aanbod om te blijven, maar we wilden zelf 
terug naar Nederland. Ik vond een baan in 
Leiden bij Moh Daha die een ALIFI postdoc 
positie had over de rol van groeifactoren en 
cytokinen bij nierfibrosis (verbindweefselen 
van de nier). Dat was iets heel anders dan 
wat ik had gedaan. Ik heb de uitdaging 
aangenomen, en kon onder andere CD40 in 
de nefrologie introduceren. Na vier jaar ben 
ik mijn eigen onderzoekslijn aan dendritische 
cellen gestart en heb een KNAW fellowship 
gekregen. Daarna ben ik staflid geworden en 
Universitair Hoofddocent en uiteindelijk in 
2009 hoogleraar.”

Wat doet u nu?
“Inmiddels zit ik al twintig jaar bij het LUMC, 
mijn groep bestaat uit 10-12 mensen, waarvan 
vier OIO’s .Mijn aandacht gaat nu vooral uit 
naar de rol van het aangeboren immuun-
systeem bij ontstekingen en transplantatie-
afstoting. Ik werk aan antigeenpresenterende 
cellen en steeds meer aan het complement-
systeem. In de nefrologie, met name bij atypi-
sche HUS, zijn er geneesmiddelen op de markt 
die complement kunnen remmen. Daarmee 
is er nieuwe interesse voor complement binnen 
de nefrologie gekomen. Een recent verkregen 
Nierstichting Consortium Grant is gericht 
op dit complementonderzoek. Eén van de 
problemen is dat de geneesmiddelen erg duur 
zijn. Voor de komende jaren is het belangrijk 
dat wij complement kunnen monitoren in de 
patiënt en zoeken naar een juiste therapie.”

Heeft u in uw werk nog te maken met Sanquin?
“Met een aantal mensen heb ik contact over 
dendritische cellen en complement, zoals 
Anja ten Brinke, Marieke van Ham en Diana 
Wouters. Medisch immunologe Kyra Gelder-
man heeft bij mij als post-doc gewerkt. Verder 
kom ik veel mensen uit de AIZ-tijd tegen bij 
allerlei meetings. Dat is een sterk netwerk.”

Cees van Kooten
Ik wil een brug slaan tussen 
onderzoek en de kliniek
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