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Nieuws 2017 - 2020

Leids malaria onderzoek in het
nieuws 

Eerste klinische trial met genetisch gemodi�ceerd malariavaccin succesvol afgerond

20/05/2020

In een vernieuwende studie hebben LUMC en Radboudumc gezamenlijk een
kandidaat-vaccin getest op basis van een genetisch verzwakte
malariaparasiet. De resultaten van deze klinische trial, gepubliceerd in
Science Translational Medicine, laten zien dat het vaccin veilig is een
afweer opwekt tegen een malariainfectie.

Lees meer hierover in een artikel van Nieuwsuur en Eurekalert

Fiona Geurten over haar werk als Researchanalist bij de malaria-onderzoeksgroep

24/04/2020

Fiona Geurten, research analist bij de malariaonderzoeksgroep
van de afdeling Parasitologie, verteld over het malaria onderzoek
en hoe het begon met een bezoek aan Afrika.

Lees meer ...

Nieuwe inzichten in het leverstadium van de malariaparasiet

November 2019

Onderzoekers van de afdeling Parasitologie dragen bij aan
verbeterde kennis van het leverstadium van malaria en de
ontdekking van nieuwe aangrijpingspunten voor medicijnen en
vaccins (gepubliceerd in CELL) 

Lees meer…   en lees meer … 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32434847/?from_single_result=32434847&expanded_search_query=32434847
https://www.lumc.nl/sub/1040/att/811071156182556/811110022122556/811121148082556/1993628
https://www.lumc.nl/sub/1040/att/811071156182556/811110022122556/811121148082556/1993625
https://www.lumc.nl/sub/1040/att/811071156182556/811130228382556/811130232202556/1988734
https://www.lumc.nl/sub/1040/att/811071156182556/811110022122556/811121148082556/1941621
https://www.lumc.nl/sub/1040/att/811071156182556/811110022122556/811121148082556/1941697
https://www.lumc.nl/
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‘Malaria de wereld uit’

maart 2018 

Het maartnummer van het LUMC magazine besteedde aandacht
aan het malariavaccin onderzoek in het LUMC. 
Het klinkt bizar: gezonde mensen inspuiten met de parasiet die
malaria veroorzaakt. Toch lijkt het een veelbelovende manier om
de dodelijke ziekte het hoofd te bieden. Onderzoekers van het
LUMC en Radboudumc testen of het inderdaad zo werkt.

Lees meer ….

Malariavaccin doorstaat eerste test met gezonde proefpersonen

24/11/2017
Een malariavaccin met genetisch verzwakte parasieten veroorzaakt
geen malaria in gezonde proefpersonen. Het vaccin kon veilig aan 19
proefpersonen worden gegeven. Met dat goede nieuws is de eerste
fase van het onderzoek naar dit vaccin door het Leids Universitair
Medisch Centrum (LUMC) en het Radboudumc afgerond. De volgende
vraag is nu: hoe goed beschermt het vaccin tegen malaria? 
Lees meer ...

Eerste proefpersonen geinjecteerd met veelbelovend malariavaccin

8/6/2017 
Met de eerste injectie bij drie proefpersonen is het testen van
een veelbelovend malariavaccin of�cieel van start gegaan. Het
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Radboudumc
in Nijmegen testen of het vaccin Sanaria® PfSPZ-GA1, dat wordt
geproduceerd door het biotechnologiebedrijf Sanaria, veilig is en
geen ernstige bijwerkingen veroorzaakt.

Lees meer ....

TechTalk Genome editing in malaria vaccin research

16/03/2017 
Tijdens de TechTalk Genome Editing   op 16 maart 2017 sprak
Shahid Khan over "Genome editing in malaria vaccine research".
De Leidse malariagroep gebruikt de CRISPR-Cas technologie
voor genetische modi�catie van malaria parasieten (P.
falciparum).

https://www.lumc.nl/sub/1040/att/811071156182556/811110022122556/811121148082556/1683541
https://www.lumc.nl/over-het-lumc/nieuws/2017/november/malariavaccin-doorstaat-eerste-test/
https://www.lumc.nl/over-het-lumc/nieuws/2017/juni/eerste-proefpersonen-geinjecteerd-malariavaccin/
https://leidenbiosciencepark.nl/news-events/16-03-2017-techtalk-genome-editing
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Malariaonderzoek in De kennis van nu

09/03/2017 
Het NTR-programma De Kennis van nu besteedde aandacht
aan het malaria-onderzoek van het LUMC en het
Radboudumc. Shahid Khan vertelde namens het LUMC hoe
ver we zijn.

Eind in zicht 
Nog steeds overlijden er zo’n half miljoen mensen per jaar
aan malaria. Vooral kinderen en zwangere vrouwen sterven
eraan. Is er over tien jaar een werkend vaccin tegen malaria? Khan verwacht van wel. Na vijftig jaar
onderzoek is het eind in zicht. 

Testen op mensen 
Khan en zijn collega-onderzoekers ontwikkelden een vaccin tegen malaria dat nu getest gaat worden op
mensen. Daarmee lijkt de laatste fase van het onderzoek in te gaan. “Maybe we’re making ourselves out of the
job”, merkt Khan lachend op in het tv-programma  .

Groen licht voor het testen van een malariavaccin

16/02/2017 
Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum
(LUMC) en het Radboudumc hebben groen licht gekregen
om vrijwilligers opzettelijk met malaria te besmetten, om
een veelbelovend vaccin bij hen te testen.

meer informatie op de LUMC website

meer informatie op de website van de Universiteit Leiden 

LUMC-onderzoekers ontvangen 1,2 miljoen euro voor ontwikkeling malariavaccin

12/01/2017 
Malaria-onderzoekers dr. Chris Janse en dr. Shahid Khan
hebben een Horizon2020-subsidie van 1,2 miljoen euro
ontvangen voor de ontwikkeling van een malariavaccin. De
onderzoekers van de afdeling Parasitologie van het Leids
Universitair Medisch Centrum (LUMC) dragen hiermee voor
een belangrijk deel bij aan het 4-jarige malariaproject
OptiMalVax, waaraan een totale Horizon2020-subsidie van
20 miljoen euro is toegekend. 
Lees meer ...

http://dekennisvannu.nl/site/artikel/Een-vaccin-tegen-malaria/8921
https://www.lumc.nl/over-het-lumc/nieuws/2017/februari/groen-licht-testen-malariavaccin/
https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2017/02/efficient-een-malariavaccin-testen
https://www.lumc.nl/over-het-lumc/nieuws/2017/januari/subsidie-ontwikkeling-vaccin-malarie/
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NIEUWS 2012 - 2016

2016
Leidse malariagroep krijgt subsidie van de Amerikaanse marine 
Onderzoekers van de Leiden Malaria Research Group hebben een subsidie van 133 duizend dollar ontvangen van
het Amerikaanse Naval Medical Research Center (NMRC), een onderzoeksinstituut van de Amerikaanse marine. De
onderzoekers gaan zogenaamde gehumaniseerde malariaparasieten ontwikkelen. Deze kunnen worden ingezet bij
preklinische tests van mogelijke nieuwe malaria vaccins. Ongeveer 3.2 miljard mensen, bijna de helft van alle mensen
op aarde, zijn blootgesteld aan de dreiging van malaria. In 2015 stierven bijna een half miljoen mensen, waaronder veel
kinderen, aan de ziekte. Omdat ook uitgezonden militairen risico lopen geïnfecteerd te raken, stelt het NMRC geld
beschikbaar voor onderzoek naar een mogelijk vaccin.  Lees meer .... 

Leefwijze van malariaparasiet verder blootgelegd

Onderzoekers van het Leidse Universitair Medisch Centrum (LUMC) zijn weer een stap
dichter bij het doorgronden van de leefwereld van de malariaparasiet. Ze ontdekten
twee zaken. Ten eerste kregen ze meer zicht op de trucs die een malariaparasiet inzet
om zich in het lichaam te kunnen nestelen. Daarnaast vonden ze een manier om de
ontwikkeling van de malariaparasiet in de mug, de belangrijkste verspreider van
malaria, een halt toe te kunnen roepen. Deze studies zijn gepubliceerd in Nature Communications en PNAS. Lees meer
.....   

Internationaal malaria vaccin congres in LUMC 
Zie voor meer informatie: nieuws1  en nieuws2   
The Malaria Vaccines for the World (MVW) meeting will take place this year in the
LUMC (May 2-4th). This meeting, held once every 3 years, brings together the world’s leading academic and industrial
scientists, as well as international regulators, funders and government agencies.The meeting will describe different
aspects of vaccine development, assessment and deployment, as well as funding and regulatory aspects of vaccine
implementation and testing. See here   for more details. 

2015
Vergunning voor testen nieuw malariavaccin 
Dit najaar heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan het LUMC en het Radboudumc een vergunning verleend
om een nieuw malariavaccin te testen in gezonde vrijwilligers. Het vaccin bestaat uit levende parasieten die door een
genetische verandering onschadelijk zijn gemaakt.Het is het eerste vaccin op basis van levende parasieten die door
genetische modi�catie verzwakt zijn, dat in Europa getest mag worden. Lees meer ...

Onderzoek in het nieuws 2012 -
2016

https://www.lumc.nl/sub/1040/att/811071156182556/811110022122556/811121148082556/subsidiemalariaonderzoekAmerikaansemarine
https://www.lumc.nl/sub/1040/att/811071156182556/811110022122556/811121148082556/PNASandNatureComm
https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2016/04/malaria-onderzoekers-van-over-de-hele-wereld-naar-leiden
https://www.youtube.com/watch?v=GlDvDQMdwXA
https://www.lumc.nl/sub/1040/att/811071156182556/811130228382556/811130232202556/Malariavaccinsfortheworld.pdf
https://www.lumc.nl/sub/1040/att/811071156182556/811110022122556/811121148082556/Toestemming_voor_testen_nieuw_malariavaccin___LUMC_dec_2015.pdf
https://www.lumc.nl/
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Artikel in het Leidsch Dagblad over malaria vaccin 
Over het malariavaccin ontwikkeld door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
en het Radboudumc en de aanvraag bij ministerie van Infrastructuur en Milieu voor een
vergunning aangevraagd om gezonde proefpersonen te vaccineren met levende
malariaparasieten die verzwakt zijn door genetische modi�catie. Lees meer .... 

Interview met Dr. Chris Janse in het Algemeen Dagblad (25 juli) over het geregistreerde
malaria vaccin RTS,S/Mosquirix van GSK

Dr. Meta Roestenberg van het LUMC in De kennis van Nu, NPO radio 5 
Interview samen met Bart Knols over het geregistreerde malaria vaccin RTS,S/Mosquirix van GSK (vrijdag 31 juli van
22.00-23.00 uur). 

Malariaparasiet heeft toch geen hemoglobine nodig; 
Malariaparasieten kunnen zich in rode bloedcellen vermenigvuldigen zonder dat zij hemoglobine
afbreken, zo blijkt uit een studie gepubliceerd in Journal of Experimental Medicine. Lees meer

Leids malaria onderzoek op televisie (en radio) 
In het NTR programma 'de kennis van nu' (woensdag 25 maart NPO2, 19.20-19.50) werden
inspanningen om een effectief vaccin te ontwikkelen belicht. Aansluitend was hierover een
discussie op NPO radio 5 (De Kennis van Nu; met Dr. Meta Roestenberg van het LUMC). Lees meer ..... . 

Subsidie voor onderzoek naar malaria in de lever  
Dr. Meta Roestenberg, dr. Shahid Khan en prof. Ko Willems van Dijk (afdelingen Parasitologie en
Humane Genetica), hebben een Van de Kamp Fonds-subsidie toegewezen gekregen voor onderzoek
naar malaria in de lever. Internist in opleiding Marijke Langenberg gaat met de subsidie van
250.000 euro onderzoeken hoe genetische variatie in levercel metabolisme de vermenigvuldiging
van malariaparasieten in de lever beïnvloedt, en hoe dit de vatbaarheid voor malaria kan
verklaren.  Lees meer .... 

2014
Dr. Meta Roestenberg ontvangt Gisela Thier Fellowship voor malaria onderzoek 
Op de LUMC Research Conference van 28 november jongstleden is bekend gemaakt dat Dr. Meta
Roestenberg het Gisela Thier Fellowship krijgt voor onderzoek naar de ontwikkeling van malaria
parasieten in de lever. Lees meer ....

Nieuw ontwikkeld malariavaccin klaar voor test in mensen  
Een effectief malariavaccin voor de mens is weer een stapje dichterbij. Onderzoekers van het Leids
Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Radboudumc zijn erin geslaagd malariaparasieten
zodanig genetisch te verzwakken dat zij hun ziekmakend vermogen volledig verliezen, maar wel
een beschermende afweerreactie oproepen. "Het experimentele malariavaccin is zo veelbelovend dat we het nu kunnen
gaan testen op mensen". Lees meer ... 

Leidse studente ontvangt prijs voor malariaonderzoek  
Jessica Roelands ontving de LISF-prijs 2014, uitgereikt door Freek Vonk, voor het beste persoonlijke
verslag over een buitenlandse studiereis, ondernomen met een beurs van het van het Leids
Universiteits Fonds (LUF). Lees meer ...

Subsidie voor onderzoek naar een effectief en praktisch toe te dienen malariavaccin  
"In de huid van malaria parasieten”, een onderzoek van Meta Roestenberg naar hoe
malaria parasieten zich ontwikkelen in de huid en hier afweercellen beïnvloeden,
zodat een effectief, praktisch toe te dienen malariavaccin ontwikkeld kan
worden. Lees meer ...

Subsidie voor humaniseren van knaagdier-infecterende malariaparasieten  
Dr. Shahid Khan en dr. Chris Janse van de Leiden Malaria Research Group (LMRG)
ontvangen een subsidie van 340.000 dollar van het PATH Malaria Vaccine Initiative
(MVI). Deze organisatie is in het leven geroepen door de Bill & Melinda Gates Foundation. Lees meer ...

http://www.leidschdagblad.nl/regionaal/leidenenregio/article27465681.ece/Proef-met-malariavaccin-LUMC_
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25941254
https://www.lumc.nl/over-het-lumc/nieuws/2015/mei/Malariaparasiet-heeft-toch-geen-hemoglobine-nodig/
https://www.lumc.nl/sub/1040/att/811071156182556/811110022122556/811121148082556/TV_uitzending_intranet.pdf
https://www.lumc.nl/sub/1040/ima/811070008082556/811200415462556/albinusnetbericht___subsidie_malaria_lever_februari2015.jpg
https://www.lumc.nl/org/parasitologie/research/clinical-parasitology/news/
https://www.lumc.nl/sub/1040/att/811071156182556/811110022122556/811121148082556/Malariavaccin-Leiden-artikelen-nov2014.pdf
https://www.lumc.nl/sub/1040/att/811071156182556/811110022122556/811121148082556/911270330062557/PrijsJessicaRoelandsmalariaonderzoek
https://www.lumc.nl/over-het-lumc/nieuws/2014/juli/Drie-Veni-subsidies-voor-het-LUMC/
https://www.lumc.nl/sub/1040/ima/811070008082556/811200415462556/1404090139482556.jpg
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2013
Internationale prijs voor promovendus malariaonderzoek 
Remko Schats, PhD-student bij de afdeling Infectieziekten, heeft de eerste prijs gewonnen van de Elsevier Clinical
Research Award die toegekend wordt voor excellent, klinisch georiënteerd onderzoek. Lees meer .... 

Leidse malariaparasieten verspreiden zich over de hele wereld 
Meer dan 150 cellijnen van genetisch gemodi�ceerde malariaparasieten zijn de afgelopen 2,5 jaar
vanuit het LUMC verstuurd naar laboratoria over de gehele wereld, o.a. naar de VS, China, Australië, en
veel Europese landen. 
Lees meer .... 

Artikel in de Volkskrant over het RTS'S malaria vaccin  Klik hier     voor het artikel (met commentaar
van Dr. Chris Janse)

Sleutelen aan de malariaparasiet 
Interview in Cicero met Dr. Chris Janse en Dr. Leo Visser over de ontwikkeling van een malariavaccin
dat bestaat uit genetisch gemodi�ceerde, verzwakte malariaparasieten.  
Zie Cicero artikel.

Slapende malaria parasieten in beeld gebracht 
Bestrijding van de malaria parasiet P. vivax is gecompliceerd, omdat de parasiet slapende stadia vormt
in de lever die na maanden, soms zelfs na jaren kunnen ‘ontwaken’ en opnieuw malaria veroorzaken.
Hoe dit proces verloopt is een mysterie. Door de krachten van drie nederlandse malaria-onderzoeksgroepen te
bundelen, is het nu voor het eerst gelukt om deze slapende malaria parasieten (hynozoieten) van een primaten malaria
in levenden lijve zichtbaar te maken. Lees meer ... 

2012
Malaria laat bloedcellen plakken 
Een artikel in Mediator over het NWO-TOP project 'Visualisation of malaria parasite sequestration in vivo: generation
and exploitation of a humanised rodent model' in Mediator (Mediator Jaargang 23_nummer 6_december 2012)

Malariaonderzoekers moeten zich richten op vrouwelijke parasiet  Vaccins of medicijnen die de overdracht van malaria
blokkeren kunnen zich het beste richten tegen de vrouwelijke parasiet, omdat de mannelijke variant sneller evolueert.
Dat schrijven onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Universiteit van Edinburgh in
Evolution, Medicine and Public Health. Zie nieuwsbericht LUMC

Gesloopte parasiet helpt immuunsysteem 
Een artikel in ExperimentNL/QUEST over het onderzoek van de Malariagroep van het LUMC naar een malariavaccin dat
bestaat uit (gentisch gemodi�ceerde) verzwakte parasieten (ExperimentNL/QUEST_december 2012)

Malariaparasiet vermenigvuldigt zich snel dankzij kleefcapaciteit 
Het kleven van malariaparasieten aan wanden van bloedvaatjes is gunstig voor de parasieten. Dit
kleven voorkomt opruiming door de milt en het bevordert ook de voortplanting van de parasiet. Dit
blijkt uit onderzoek van de Malariagroep van het LUMC dat gepubliceerd is in Journal of Experimental
Medicine. Zie nieuwsbericht LUMC, cicero-artikel en nieuwsbericht MedicalFacts.

https://www.lumc.nl/sub/1040/ima/811070008082556/811200415462556/1311240319072556.jpg
https://www.lumc.nl/sub/1040/ima/811070008082556/811200415462556/1311240312452556.jpg
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-Gezondheid/article/detail/3523397/2013/10/08/Allereerste-vaccin-tegen-malaria-mogelijk-al-in-2015.dhtml
https://www.lumc.nl/sub/1040/att/811071156182556/811110022122556/811121148082556/1307290044532556.pdf
https://www.lumc.nl/sub/1040/att/811071156182556/811110022122556/1303290140462556.pdf
https://www.lumc.nl/sub/1040/att/811071156182556/811110022122556/811121148082556/1212070401112557.pdf
https://www.lumc.nl/sub/1040/att/811071156182556/811110022122556/811121148082556/1201020401082556.pdf
https://www.lumc.nl/sub/1040/att/811071156182556/811110022122556/811121148082556/1202030439162557.pdf
https://www.lumc.nl/sub/1040/att/811071156182556/811110022122556/811121148082556/1201051050282556.pdf
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Onderzoek in het nieuws 2009 -
2011

 Artikel in NRC over malaria en sikkelcelanemie 
Klik hier   voor het artikel (met commentaar van Dr. Chris Janse).

Artikel in de Volkskrant over malariavaccin van GlaxoSmithKline 
Klik hier   voor het artikel (met commentaar van Dr. Chris Janse).

Malaria-artikel vaakst geciteerd 
Het artikel High ef�ciency transfection of Plasmodium berghei facilitates novel
selection procedures  van de Leidse malariagroep (afdeling Parasitologie) heeft
een eervolle vermelding van Elsevier gekregen. Het artikel behoorde de
afgelopen vijf jaar tot de meest geciteerde artikelen in het tijdschrift Molecular
and Biochemical Parasitology .  
Het artikel beschrijft een nieuwe en ef�ciënte methode voor genetisch
transformatie van malariaparasieten. Tegenwoordig gebruiken onderzoekers wereldwijd deze methode voor
de functionele analyse van genen van de malariaparasiet. De methode is ook beschreven in Nature
Protocols.

Nieuwe methode for genetische modi�catia van malariaparasieten (maart 2011) 
LUMC-onderzoekers van de Malariagroep (afdeling Parasitologie) hebben een methode ontwikkeld for
random mutagenese van het genoom van de malaria parasiet Plasmodium berghei met behulp van DNA-
transposons. Zie het artikel in BMC Genomics   over deze methode en het commentaar artikel in BMC
Biology 

Nationale Wetenschapsdag 2010 (17 oktober): 
Thema: Leve(n) de variatie  
Variatie in malaria: goed voor de parasiet, niet voor de mens!

Malarialab LUMC op vaccinjacht: 
Interview   in het blad 'Laboratoium Magazine' met Dr. C.J. Janse over het onderzoek naar een malaria
vaccin in het LUMC (Laboratorium Magazine nr. 7 - 2010)

Nieuw licht op de levenscyclus van de malariaparasiet. 
Malariaparasieten kunnen na een muggenbeet niet alleen via de lever maar ook via de
huid in de rode bloedcellen belanden. Dat blijkt uit onderzoek van het Institut Pasteur in
Parijs, waaraan ook dr. Blandine Franke-Fayard en dr. Chris Janse van het Leids Universitair
Medisch Centrum (LUMC) meewerkten. Zij publiceren hun bevindingen deze week in de
Proceedings of the National Academy of Science (PNAS). Zie de nieuwsberichten van
het LUMC op het Albinusnet en op de Homepage, en de artikelen in Cicero en het Leids
Universitair Weekblad Mare   (Mare nummer 6, 14 oktober 2010)

Kunstmatig chromosoom bij malariaparasiet ingebracht 
LUMC-onderzoekers van de Malariagroep (afdeling Parasitologie) zijn er als eerste in geslaagd om een

http://archief.nrc.nl/index.php/2011/November/12/Wetenschap/w06/Malariaparasiet+kan+niet+aan+het+werk+in+sikkelcel/check=Y
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/2975190/2011/10/19/Doorbraak-met-malariavaccin.dhtml?utm_source=scherm1&utm_medium=button&utm_campaign=Cookiecheck
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21418605
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21453557
https://www.lumc.nl/sub/1040/att/811071156182556/811110022122556/811121148082556/1010260048532556.pdf
http://www.laboratorium-magazine.nl/magazines/2010-07.php
https://www.lumc.nl/sub/1040/att/811071156182556/811110022122556/811121148082556/1010080342512557.pdf
https://www.lumc.nl/sub/1040/att/811071156182556/811110022122556/811121148082556/1010080424002557.pdf
https://www.lumc.nl/sub/1040/att/811071156182556/811110022122556/811121148082556/1011120255142557.pdf
http://www.mareonline.nl/artikel/1011/06/0701/
https://www.lumc.nl/


3/22/2021 Onderzoek in het nieuws 2009 - 2011 | LUMC

https://www.lumc.nl/org/parasitologie/patient-en-zorg/Meerinformatieoverparasieten/Malaria/Leids-malariaonderzoek-in-het-nieuws/2009-2011/ 2/3

arti�cieel chromosoom te maken van de malariaparasiet (Plasmodium) en deze in de kern van de
malariaparasiet te brengen. Zie nieuws items op de websites van LUMC, Cicero en Medical Facts  . 

Kabouter Wesley: malaria bestrijding   "Kabouter Wesley is faliekant TEGEN malaria" 

Interview   in Serious Request* over de ontwikkeling van een malaria vaccin. 
Binnen door een topinstituut TI-Pharma gesubsidieerd onderzoeksproject werken het Nijmeegse UMC St
Radboud, het LUMC en het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Sanaria aan een vaccin dat bestaat uit
verzwakte parasieten. 

*Bene�etactie Serious Request van Radio 3FM voor bestrijding van malaria

Subsidie van honderdduizend dollar voor Malaria Onderzoeksgroep. 
Dr. Shahid Khan (Malaria Onderzoeksgroep, afdeling Parasitologie) heeft van de
Bill & Melinda Gates Foundation de Grand Challenges Exploration (GCE) subsidie
van honderdduizend dollar ontvangen. Hiermee gaat Khan onderzoeken of het
mogelijk is om een malariavaccin te maken dat niet alleen mensen beschermt
tegen een infectie maar tegelijkertijd de overdracht van de parasiet door muggen
vermindert. Zie ook de berichtgeving hierover op de website van TI
Pharma, LUMCen in Cicero (14 november 2009)

Piranha's, tarantula's en de malariaparasiet: een interview   met Mohammed Sajid, medewerker van de
malaria onderzoeksgroep.

Parasitologe wint prijs voor presentatie van haar onderzoek aan malaria. 
Aga Religa, werkzaam als AIO in de Malaria Onderzoeksgroep (Parasitologie), heeft  in
september een prijs in de wacht gesleept voor haar 'outstanding' presentatie van haar
onderzoek met betrekking tot de rol van een histone deacetylase (SIR2) in malaria
parasieten. Zie verder een samenvatting van haar onderzoek.

A double knockout against malaria'. 
Een interview/artikel met onder andere Dr. C.J. Janse over vaccins gebaseerd op genetisch gemodi�ceerde,
verzwakte malaria parasieten in SciBX (Science-Business eXchange; 6 Augustus 2009  ) naar aanleiding
van een artikel in Proceedings of the National Academy of Sciences over genetisch gemodi�ceerde,
verzwakte sporozoieten.

Genetische code van parasiet Schistosoma mansoni ontrafeld  
Dr. Mohammed Sajid, werkzaam bij de Malaria-onderzoeksgroep van de afdeling
Parasitologie van het LUMC heeft bijgedragen aan de ontrafeling van het erfelijke
materiaal van de voor mensen schadelijke worm Schistosoma mansoni. Een internationaal
consortium, waar Dr. Mohammed Sajid deel van uitmaakt, heeft het genoom van deze
parasiet in kaart gebracht en deed een stap in de richting van nieuwe medicijnen voor de
miljoenen mensen die jaarlijks met de parasiet geïnfecteerd raken. Het gerenommeerde
vakblad Nature publiceerde hierover op 16 juli 2009. Schistosomiasis (ook bekend als
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bilharzia) treft jaarlijks ongeveer 210 miljoen mensen in vooral delen van Afrika, het Midden-Oosten en
Zuid-Amerika.

'Zwakke parasiet beschermt tegen malaria'Een interview/artikel met onder andere Dr. C.J. Janse over een
vaccin gebaseerd op genetisch gemodi�ceerde, verzwakte malaria parasieten in het tijdschrift Natuur-
Wetenschap & Techniek (NWT, jaargang 77, nummer 1, januari 2009).
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Onderzoek in het nieuws 2007 -
2008

Malariavaccin P52 in het nieuws; Malaria onderzoek van het LUMC (Dr. C.J. Janse) en UMC St Radboud
(Prof.Dr. R. Sauerwein) in het nieuws. Onderzoekers zijn er in geslaagd één van de eiwitten in een dodelijke
menselijke malariaparasiet uit te schakelen (ApothekersNieuws; 31 oktober 2008)

Post-doc Dr. Shahid Khan (LUMC) on 'Development of an attenuated parasite vaccine for malaria' (TI-pharma
S. Khan (pdf)   project).

Knocking out malaria; Een interview/artikel met onder andere Dr. C.J. Janse over vaccins gebaseerd op
genetisch gemodi�ceerde, verzwakte malaria parasieten in SciBX (Science-Business eXchange; 18
September 2008) naar aanleiding van een artikel in Nature Medicine over genetisch gemodi�ceerde,
verzwakte bloedstadia van malaria parasieten.

Beschikken we binnenkort over een malariavaccin?; Interview met Dr. C.J. Janse over malaria vaccins in het
kader van de Wereld Malariadag, 25 april 2008 in Pharmaklik (Alliance Healthcare; April 2008)

Het gevecht tegen malaria; Interview met Dr. C.J. Janse in het Leids Dagblad (12 februari 2008) over malaria
vaccins.

De Malaria Onderzoeksgroep van het LUMC ontvangt een subsidie voor onderzoek naar een 'geattenueerd'
malaria vaccin van TI- Pharma (Press Release TI-Pharma: Boost for malaria vaccine development by
combining strengths of Dutch and American researchers (pdf)  ; Cicero: Malariaparasiet verbouwen voor
vaccin (pdf)   (Uitgave LUMC, maart 2008); Nieuwsbrief Universiteit Leiden: TI Pharma werkt aan
malariavaccin (pdf)   (januari 2008); Radbode: Nieuwsbericht - Radbode 2, 2008   (uitgave februari 2008).

The �ght against malaria continues: eliminating bad air (pdf)  . Artikel (interview met Dr. C.J. Janse) in 'The
Broker  ', December 2007, issue 5, pp. 4-6

Hoop voor Malariavaccin; Artikel (Interview met Dr. C J Janse)  in het weekblad voor chemie, life sciences en
procestechnologie, C2W22, 17 nov 2007.

Nationale Wetenschapsdag 2007 (pdf)  : Topje van de ijsberg! (21 october 2007). 'Komt malaria terug in
Nederland door klimaatverandering?'

Presentatie van het Leids Malariaonderzoek op het LUMC Lustrum (pdf)   (3 februari 2007)
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Onderzoek in het nieuws 2004 -
2006

Klaargelegd voor later (pdf)  ; Artikel in Cicero (September 2006, nr. 10) naar aanleiding van een artikel in
Science van de Leiden Malaria Onderzoeksgroep over regulatie van genexpressie (repressie van translatie)
tijdens de seksuele ontwikkeling van malariaparasieten.

Gevoelige achillushiel (pdf)  ; Artikel in Nieuwsbrief Universiteit Leiden (Augustus 2006) naar aanleiding
van een artikel in Science van de Leiden Malaria Onderzoeksgroep over regulatie van genexpressie
(repressie van translatie) tijdens de seksuele ontwikkeling van malariaparasieten.

Van parasiet tot lumineuze muis  ; Artikel over het onderzoek aan hersenmalaria van het LUMC in NWO
Hypothese, 2006, Jaargang 13, nummer 3, p14-16;

Lumineuze muizen met malaria (pdf)  ; Artikel met prof. dr. Andy Waters en Dr. C.J. Janse over malaria
vaccins Mediator, 2006, jaargang 17 (3), p12-13;

Het genoom van de knaagdier malariaparasiet Plasmodium berghei: achtergrond informatie bij het
proefschrift van Taco kooij (LUMC) Cicero: Parasietengedrag (pdf)   (Uitgave van het LUMC; 2006, nummer
4, p. 21);Leidraad, Taco Kooij (Uitgave Universiteit Leiden; april 2006, p2)

TOP-subsidie (ZonMw; 500.000 euro) voor Leids Malaria onderzoek. Nieuwsbrief Universiteit Leiden: Half
miljoen voor malaria-onderzoek (pdf)  ; Januari 2006; Cicero; Vijf ton voor Leidse malariagroep (pdf) 
 (Uitgave LUMC, januari 2006)

Malariavaccin een stap dichterbij (pdf)  ; Artikel in Cicero (nr 11, 2005; uitgave van het LUMC) naar
aanleiding van een artikel in PNAS van de Leiden Malaria Onderzoeksgroep over het gebruik van genetisch
gemodi�ceerde, verzwakte malariaparasieten als een vaccin.

Herkansing voor malariavaccin: Gemodi�ceerde parasiet wekt immuunsysteem; Artikel (op de website van
het VPRO programma Noorderlicht  ) naar aanleiding van een artikel in PNAS van de Leiden Malaria Groep
over het gebruik van genetisch gemodi�ceerde, verzwakte malariaparasieten als een vaccin. (artikel in PDF)

De malariacirkel (pdf)  ; Artikel in Cicero (Uitgave van het LUMC; 2005, 8, p. 12-13) naar aanleiding van een
artikel in Cell van de Leiden Malaria Groep over de proteomes van mannelijke en vrouwelijke
geslachtscellen van malariaparasieten.

De familie malaria (pdf)  ; Artikel in Cicero (Uitgave van het LUMC; 2005, 1, p. 13) over de Science
publicatie van het genoom, transcriptoom en proteoom van de knaagdier malariaparasiet.

Malaria-onderzoekers leren hun vijand kennen  ; Interview met professor Andy Waters en Dr. Chris Janse in
Mare naar aanleiding van een artikel in Science over het genoom van de knaagdierparasiet Plasmodium
berghei (Mare nr. 17, 20 januari 2005; Uitgave van de Universiteit Leiden)

Parasiet geeft licht (pdf)  ; Artikel in Cicero (Uitgave van het LUMC; 2004, 10, p. 7) over een genetisch
gemodi�ceerde malaria parasiet die in Leiden ontwikkeld is en die het Green Fluorescent Protein (GFP) tot
expressie brengt.
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Onderzoek in het nieuws 1995 -
2003

Waters' genetische tools voor malariabestrijding; Interview met Dr. Andy Waters in MediatorUltraplus,
December 2003, jaargang 1, nr 4.

Malariakaarten helpen bij speurtocht naar vaccin (pdf)  . Artikel in Cicero (Uitgave van het LUMC; 2002, 16,
pp.12-13) over de Nature publicaties van het genoom van malariaparasieten waaraan de Leiden Malaria
Groep heeft bijgedragen.

Special techniques: Making Malaria Glow; Interview met Dr. Andy Waters. Radio Nederland, Wereldomroep
(2002).

Vaccin moet verspreiding van malaria stoppen: Ongeïnteresseerde spermacellen (pdf)  . Artikel in Mediator
naar aanleiding van een artikel in Cell van de Leiden Malaria Groep (Mediator (Uitgave van de Federatie van
Medisch Wetenschappelijke Verenigingen in Nederland en ZonMW) 2002, 13 (2) pp. 22-23).

Anticonceptie voor malariaparasieten (pdf)  . Artikel in Cicero (Uitgave van het LUMC; 2001, 2, pp.12-13)
naar aanleiding van een artikel in Cell van de Leidse Malaria Groep.

Malariaparasiet is onderzoekers te slim af; Het veelkoppige monster. Een artikel uit Mare; interview met Dr.
C.J. Janse (Uitgave van de Universiteit Leiden), 1999, 23, p.6.

Krijgt Gentechnologie malaria klein?; Een artikel uit Natuur en Techniek (1998, 66 (7) pp. 30-40) over
genetische modi�catie van malariaparasieten en muskieten en de toepassing hiervan in onderzoek.

Een aantal krantenartikelen uit 1995-1997 over de in Science gepubliceerde technologie van genetisch
manipulatie van malariaparasieten die in Leiden ontwikkeld is (interviews met Dr. C.J. Janse en Dr. A.P.
Waters).

Doorbraak in malaria-onderzoek door Nederlanders. Algemeen Dagblad
Malariaparasiet geeft genetische geheimen prijs. NRC Handelsblad
De malariaparasiet wordt ontregeld. De Volkskrant.
Leidse onderzoekers ontrafelen erfelijkheid malariaparasiet
Nieuw succes voor malaria-onderzoekers. Cicero (LUMC)
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