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Gene editing met CRISPR-Cas zorgt voor een revolutie in 
de biotechnologie. In het lab kunnen onderzoekers sneller 
dan ooit het DNA van plant, dier en mens naar wens veran-
deren. Het is hard gegaan sinds de ontdekking dat het bac-
teriële afweersysteem CRISPR-Cas, met wat aanpassingen, 
ook heel andere doelen kan dienen. Voor onderzoekers is 
het een ideale techniek, die helpt om in korte tijd onder-
zoeksvragen te beantwoorden of genen gericht uit te scha-

kelen. Het is nu zelfs mogelijk om in embryo’s erfelijke 
ziektes heel precies uit te wissen, al is deze vorm van kiem-
baangentherapie nog overal taboe. In muizen zijn interes-
sante resultaten geboekt bij het behandelen van ziektes en 
enkele ziekenhuizen gebruiken de techniek inmiddels in de 
experimentele behandeling van kankerpatiënten. CRISPR-
Cas maakt op veel vlakken ingrepen mogelijk die tot voor 
kort sciencefi ction waren.  

Gene editing
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V
arkensorganen voor transplan-
tatie, gentherapie bij menselijke 
embryo’s, bestrijding van mala-
riamuggen en schimmelresis-

tente tomaten. Het is een greep uit het ar-
senaal van biotechnologische onderwerpen 
die de laatste twee jaar in het nieuws zijn 
geweest. En hoewel het over zeer uiteenlo-
pende ontwikkelingen gaat, hebben ze iets 
gemeen: ze zijn het resultaat van een nieuw 
soort gene editing, ook wel bekend onder de 
meer technische naam CRISPR-Cas. Deze 
revolutionaire manier om het DNA van or-
ganismen te veranderen, laat ingrepen toe 
waar onderzoekers tot voor kort alleen 
over konden fantaseren. 
De term revolutie klinkt heel afgezaagd, 
maar is hier wel op zijn plaats. Genetici 
zijn al decennia bezig erfelijke informatie 
aan te passen, maar CRISPR-Cas biedt 
veel meer nieuwe mogelijkheden. Dat 
blijkt ook uit het tempo waarmee deze 
techniek zich heeft verspreid. De eerste 
publicaties over deze nieuwe vorm van 
gene editing verschenen pas in 2012, en 
inmiddels is het bijna een standaardtech-
nologie in elk moleculair biologisch lab. 

Nederlandse pioniers
De ontwikkeling die eraan voorafging, 
duurde echter veel langer. De technologie 
bouwt voort op het resultaat van funda-
menteel onderzoek en nieuwsgierigheid. 
Onderzoekers waren niet op zoek naar gene 
editing-technologie, ze wilden gewoon de 
eigenaardigheden van bacteriën beter be-
grijpen. De publicaties erover haalden in 
die jaren zelden de krant. 
Zo was de Utrechtse onderzoeker Ruud 
Jansen halverwege de jaren negentig tijdens 

zijn promotieonderzoek bezig met repete-
rende patronen in het DNA van bacteriën. 
Hij kwam in contact met de Spaanse on-
derzoeker Francisco Mojica, die al een paar 
jaar bezig was met hetzelfde onderwerp. 
Tijdens hun correspondentie suggereerde 
Mojica een inmiddels bekend klinkende af-
korting, die Jansen in 2002 als eerste publi-
ceerde: CRISPR, wat staat voor Clustered 
Regulary Interspaced Palindromic Repeats. 
Wat de functie van die veelvoorkomende 

CRISPR-stukjes was in het bacterie-DNA, 
moest toen nog worden uitgezocht. Mojica 
zag in 2003 voor het eerst opvallende over-
eenkomsten tussen CRISPR uit diverse 
bacteriesoorten en het DNA van bacterievi-
russen. Dat spoor leidde in 2005 tot de 
conclusie dat CRISPR wellicht instructies 
bevat voor de afweer tegen infecties. Hoe 
dat precies werkt, was niet bekend. 
Afweer is voor bacteriën van levensbelang, 
omdat in de microbiële wereld overal gevaar 

Wat in de jaren negentig een onbegrepen eigenschap van bacteriën 
was, is uitgegroeid tot de krachtigste techniek die de biotechnologie 
ooit heeft voortgebracht. Ingrijpen in de erfelijkheid was met CRISPR-
Cas nog nooit zo snel en eenvoudig. Dat biedt geheel nieuwe moge-
lijkheden voor bijvoorbeeld de geneeskunde, maar roept ook vragen 
op over waar ethische grenzen liggen.
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Gene editing

 XGene editing tegen blindheid
Gene editing is interessant als genthera-
pie-techniek. Onderzoekers boeken er in 
muizen al opmerkelijke resultaten mee. 
Een van de ziektes die in deze context in 

de belangstelling staat is retinitis pig-
mentosa, een aandoening waarbij muta-
ties in het DNA ervoor zorgen dat licht-

gevoelige zenuwcellen in het netvlies 
geleidelijk afsterven. Patiënten met reti-

nitis pigmentosa gaan daardoor in de 
loop der jaren almaar slechter zien, tot-
dat het zicht uiteindelijk helemaal ver-
dwijnt. Het is een van de belangrijkste 

aangeboren oorzaken van blindheid. Er 
zijn verschillende muismodellen die 

deze ziekte nabootsen en Amerikaanse 
onderzoekers hebben bij drie verschil-

lende muizenlijnen geprobeerd de ziekte 
een halt toe te roepen met gene editing. 

Ze maakten in het lab een virus dat 
CRISPR-Cas na injectie in het oog afle-

vert in zenuwcellen in het netvlies. 
Eenmaal daar aangekomen, knipt het 
enzym een belangrijk schakel-gen ka-

pot. Het resultaat is dat een groter aan-
tal netvliescellen overleeft, en de kijk- 

prestaties van de muizen beter in stand 

blijven. Deze behandeling repareert dus 
niet gemuteerde genen, maar maakt 

netvliescellen ongevoeliger voor de ge-
volgen van schadelijke mutaties. Dat 

maakt de therapie in theorie breed in-
zetbaar, al is nog totaal onduidelijk in 
hoeverre ze ook bij mensen haalbaar, 

veilig en effectief is. Mocht het werken, 
dan is timing belangrijk. Gene editing 

moet plaatsvinden voordat grote delen 
van het netvlies zijn aangedaan; slecht 

zien of blindheid kun je er niet mee 
genezen. 
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dreigt. Er circuleren miljoenen virussen in 
bodem en water – bacteriofagen zijn een 
bekend voorbeeld – die zodra ze de juiste 
soort tegenkomen hun erfelijk materiaal in 
de bacteriecel injecteren. De bacterie wordt 
letterlijk een virusfabriek, een gijzeling die 
de cel uiteindelijk ten gronde richt. Binnen 
enkele uren produceert de cel tientallen 
nieuwe virusdeeltjes: een DNA-streng com-
pleet met eiwitomhulsel. De cel barst open, 
en de vrijkomende virussen zijn klaar om 
nieuwe slachtoffers te infecteren. 
Tussen 2005 en 2010 gingen diverse on-
derzoeksgroepen verder met het karakteri-
seren van de precieze werking van CRISPR-
Cas. Zo beschreef het Wageningse lab van 
John van der Oost in 2008 dat het CRISPR-
locus de aanmaak van korte stukjes RNA 
regelt, die het spiegelbeeld zijn van het vi-
rus-DNA. Zulke CRISPR-RNA’s zijn zo-
als dat heet complementair en kunnen op 
het virus-DNA blijven plakken. CRISPR-

RNA’s spelen de rol van gids voor Cas-
eiwitten, die het CRISPR-locus aanmaakt. 
De combinatie van deze Cas-eiwitten en 
herkenning door CRISPR-RNA kan DNA 
doormidden knippen. 

RNA-geheugen
De combinatie van gids-RNA en knip eiwit 
is een effectief opruimsysteem voor bin-
nendringend DNA. Na herkenning volgt 
vernietiging. Dit afweersysteem is  
tamelijk ingenieus: het blijkt zelfs een ‘ge-
heugen’ te kunnen opbouwen door heel 
selectief nieuwe stukjes DNA van indrin-
gers in het CRISPR-locus in te bouwen. 
De bacterieafweer kan zich zo aanpassen 
aan nieuwe infectiegevaren. 
Bacterie-afweer lijkt niet op een gene edi-
ting-systeem dat het DNA van dieren, 
planten en mensen doelgericht kan veran-
deren. Pas begin 2011 gingen stap voor 
stap ideeën in die richting groeien. Zo luk-

te het de Wageningse onderzoekers om een 
CRISPR-Cas-locus van de ene naar de an-
dere bacteriesoort te transplanteren. Het 
lukte zo om een bacterie resistent te ma-
ken tegen een virus waar ze aanvankelijk 
gevoelig voor was. Dat liet zien dat het 
compacte CRISPR-Cas-locus alle functies 
bevat om vreemd DNA te herkennen en te 
knippen. 
Dat bleek ook toen de eerste onderzoekers 
eind 2012 publiceerden over een aangepaste 
versie van CRISPR-Cas, die ze succesvol in 
dierlijke en menselijke cellen aan de praat 
kregen. Varianten van dat systeem zijn nog 
altijd populair. Een CRISPR-Cas locus zit 
dan op een plasmide – een cirkelvormig 
stukje DNA – dat met bijvoorbeeld elektro-
poratie in de cel terechtkomt. Eenmaal bin-
nen, begint de cel vanzelf met het aanmaken 
van gids-RNA en Cas. De cel produceert zo 
zelf de gewenste DNA-knipmachinerie. 
Het systeem werkt dus ook prima in cellen 
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die evolutionair zeer ver verwijderd zijn 
van de bacteriewereld. Nog interessanter is 
dat onderzoekers elk gewenst gids-RNA 
kunnen ontwerpen door een ander stukje 
DNA in het CRISPR-locus te plaatsen. Zo 
kunnen ze de DNA-knip op elk gekozen 
plaats in het genoom afsturen, bijvoor-
beeld een gen. 

Strijd om patenten
Na de eerste publicaties over CRISPR-
Cas was duidelijk dat de techniek nieuwe 
mogelijkheden bood voor gene editing. 
Die verzamelterm voor het gericht aan-
brengen van subtiele mutaties in het 
DNA, werd de voorbije twintig jaar al met 
andere technieken verricht, maar dat was 
vrij moeizaam en leverde wisselend succes. 
CRISPR-Cas is in veel opzichten een ver-
betering: compact, eenvoudig, goedkoop 
en bereikbaar voor elk moleculair biolo-
gisch lab. 
Begin 2013 verscheen een vloed aan publi-

caties die CRISPR-Cas inzetten om ge-
richt het erfelijk materiaal van dierlijke en 
menselijke cellen te veranderen. Bijvoor-
beeld door een gen uit te schakelen. De 
media noemen vaak het Amerikaanse lab 
van Jennifer Doudna in dit verband; zij 
lijkt daardoor soms de ‘uitvinder’ van gene 
editing met CRISPR-Cas. 
Wie de literatuur leest, ziet dat minstens 
vier andere labs belangrijke onderdelen 
van de moleculaire puzzel hebben opgelost 
of primeurs hebben gepubliceerd. Diverse 
universiteiten claimen dat ook in een strijd 
om toekenning van patenten. Als het 
Nobelcomité ooit een Nobelprijs voor 
gene editing met CRISPR-Cas uitreikt, 
heeft het de schier onmogelijke taak om de 
prijs te beperken tot maximaal drie onder-
zoekers die een cruciale bijdrage hebben 
geleverd. 
CRISPR-Cas doet niets anders dan gericht 
DNA doorknippen, en dat is eigenlijk he-
lemaal niet interessant. Hoe werkt dan het 

herschrijven of editen van de genetische 
code?
Het gaat erom wat een dierlijke of plantencel 
vervolgens doet, nadat een van de chromo-
somen is doorgeknipt. Zo’n schade is name-
lijk dodelijk, en de cel probeert het snel weg 
te werken, met uiteenlopende reparatieme-
chanismes. Soms verloopt de reparatie niet 
perfect en ontstaan er kleine mutaties: de cel 
bouwt verkeerde of extra DNA-letters in of 
er gaat een stukje DNA verloren. 
Toevoeging van enkele letters kan bijvoor-
beeld ervoor zorgen dat de genetische co-
dering niet meer klopt. Zo’n mutatie kan 
dan een gen uitschakelen, en dat is handig 
voor onderzoekers die willen weten wat een 
gen precies doet. Bovendien kunnen onder-
zoekers met CRISPR-Cas meerdere genen 
tegelijk uitschakelen. Technieken om zulke 
‘knock-outs’ te produceren in bijvoorbeeld 
muizen bestaan al lang, maar kostten min-
stens een half jaar om te maken, in plaats 
van een maand met het CRISPR-systeem. 
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Genen simpelweg kapot knippen, klinkt 
niet als een ingreep die je bijvoorbeeld bij 
mensen op grote schaal wilt toepassen. 
Gene editing is echter ook stuurbaar. 
Onderzoekers kunnen samen met het 
CRISPR-plasmide ook een kort stukje 
DNA inbrengen. Dat DNA is een soort 
spiekbriefje: het lijkt sprekend op het doel 
dat CRISPR-Cas knipt op het chromo-
soom, en de cel gebruikt het als voorbeeld 
bij de reparatie. Onderzoekers kunnen in 
dit voorbeeld-DNA ook variaties aanbren-
gen, wat een defect gen repareert. 

Variëteit
De combinatie van CRISPR-Cas en de re-
paratiemachine van de eukaryote cel levert 
kortom een technologie die heel geschikt is 
om genen te muteren of te repareren. Bij 
al die vormen van gene editing doen de 
DNA-reparatiemechanismes van de cel 
veruit het meeste werk. CRISPR-Cas be-
paalt de eerste belangrijke stap, zodat het 

gene editing doelgericht maakt. Onder-
zoekers kunnen kiezen waar precies ze een 
verandering willen aanbrengen. 
Er blijkt er een enorme diversiteit aan 
CRISPR-systemen te bestaan, doordat bac-
terie-afweer tegen virussen zeer wijdver-
breid is. Onderzoekers vinden almaar meer 
varianten, en elk systeem heeft iets andere 
eigenschappen. Dat maakt ook dat weten-
schappers geleidelijk andere CRISPR-
varianten gebruiken om gene editing voor 
elkaar te krijgen. Zo zijn er alternatieven 
voor Cas9 beschikbaar, zoals Cfp1, dat klei-
ner van formaat is, op een iets andere ma-
nier DNA doormidden knipt en bovendien 
nauwkeuriger lijken te werken. 
De nauwkeurigheid van gene editing is 
een onderwerp waarover in de weten-
schap nog behoorlijk wat discussie be-
staat. Het gaat kort gezegd om de vraag 
hoe ‘slordig’ gene editing is. Als het goed 
is knipt CRISPR-Cas alleen op één, 
nauwkeurig uitgekozen plaats. Toch werkt 

dat in de praktijk vaak anders. 
Gids-RNA’s herkennen namelijk DNA-
volgorden van ongeveer twintig DNA-letters, 
zoals ATCCGGCCAATTGCATCTGAT. 
Dat oogt uniek, maar omdat een dierlijk of 
menselijk genoom enorm groot is, zijn er 
een paar altijd plekken die, op een enkele 
letter na, overeenkomen met die volgorde. 
Het gids-RNA kan zich dus vergissen en 
een verkeerd doel herkennen en knippen. 
Dat levert risico op zogenaamde off-target 
gene editing. 
Onderzoekers zijn zich daarvan bewust, en 
gebruiken een computeralgoritme dat zul-
ke ‘nevendoelen’ vooraf kan voorspellen, 
tenminste als er een gedetailleerde ge-
noomkaart van het organisme beschikbaar 
is. Onderzoekers kunnen die informatie 
gebruiken om het gids-RNA aan te passen, 
of om na de gene editing-procedure ne-
vendoelen in het DNA op onbedoelde mu-
taties te onderzoeken. 
Tot nu toe lijkt het risico op ongewilde 

 XGene drives en malaria 
Gene editing kan ook een rol gaan spe-

len in het terugdringen van malaria door 
in grote gebieden malariapopulaties te 

decimeren, bijvoorbeeld door de vrucht-
baarheid van vrouwtjesmuggen te ver-

storen. Met CRISPR-Cas kunnen geneti-
ci namelijk een gene drive maken: een 

genetisch construct dat zich sneller kan 
verspreiden dan de wetten van de erfe-
lijkheid voorspellen. Dat komt doordat 

CRISPR-Cas op een bepaalde locatie in 
het genoom knipt, bijvoorbeeld een gen 
dat bij vrouwtjes de vruchtbaarheid re-
gelt. Als de cel vervolgens via homologe 

recombinatie deze schade repareert, ge-
bruikt het het CRISPR-Cas-locus als 

voorbeeld om naar het andere chromo-
soom te kopiëren. Zo vindt genetische 
verdubbeling plaats en verandert een 

heterozygote mug in een homozygoot, 
en dat betekent een enorme versnelling 

van het tempo waarmee een geneti-
sche modificatie zich kan verspreiden. 
Er zijn vergevorderde plannen om de 

komende jaren in netkooien proeven te 
doen met zulke gemodificeerde mala-

riamuggen, om te zien of deze strategie 
effectief is. 
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mutaties mee te vallen, maar toch ging er 
in de zomer van 2017 een schok door de 
wetenschappelijke wereld en bedrijven die 
investeren in gene editing-technologie. 

Duizend subtiele mutaties
Amerikaanse onderzoekers onder leiding 
van Vinit Mahajan brachten van enkele 
muizen het complete DNA zeer gedetail-
leerd in kaart na embryonale gene editing, 
en vergeleken die gegevens met het genoom 
van onbehandelde dieren. Ze telden na 
gene editing maar liefst meer dan duizend 
subtiele mutaties, waarvan enkele tientallen 
in een gen. 
Veel onderzoekers hebben kritisch gerea-
geerd. Ze vertrouwen deze opmerkelijke 
resultaten niet, omdat het aantal onder-
zochte muizen heel klein is en de juiste 
controle-experimenten ontbreken. Boven-

dien wijkt het sterk af van schattingen uit 
andere studies. Hoe dan ook voedt dit on-
derzoek de discussie over hoe grondig on-
derzoekers zouden moeten kijken naar 
ongewenste effecten van gene editing. 
Verder stimuleert deze zorg de ontwikke-
ling van varianten van CRISPR-Cas die 
nauwkeuriger werken. Op dat vlak zetten 
genetici al stappen met nieuwe combina-
ties van gids-RNA’s en aangepaste 
Cas-eiwitten. 
Nauwkeurigheid van gene editing met 
CRISPR-Cas is vooral van belang voor 
eventuele medische toepassingen. Als 
gene editing op grote schaal mutaties kan 
veroorzaken, levert dat extra risico’s op, 
bijvoorbeeld op het ontstaan van kanker 
of andere afwijkingen. Dat bepaalt ook de 
afweging van de voor- en nadelen van 
deze nieuwe medische technologie. 

Er zijn al enkele universitaire centra ge-
start met klinische trials met CRISPR-Cas 
gene editing. Bijvoorbeeld in China, waar 
ze gene editing gebruiken om witte bloed-
cellen van kankerpatiënten een tikje agres-
siever te laten optreden tegen tumoren. 
Verder doen verschillende labs experimen-
ten om uit te vinden hoe ze genetische de-
fecten in menselijke embryo’s kunnen cor-
rigeren. Gene editing van menselijke 
embryo’s gebeurt alleen nog in het lab, 
zonder dat het doel is de embryo’s te ge-
bruiken om een zwangerschap tot stand te 
brengen.
In 2015 had China de primeur met gene 
editing van enkele menselijke embryo’s. 
Onderzoekers probeerden een gendefect 
voor een bloedziekte te repareren, maar 
dat lukte lang niet in alle embryo’s; som-
mige werden zelfs een mengsel van gerepa-

De medische wetenschap doet al de-
cennia onderzoek naar xenotransplan-
tatie: het gebruik van dieren als bron 

van donororganen. Maar afstoting blijkt 
een enorm obstakel. Pas de laatste vijf 
jaar zijn er forse vorderingen gemaakt 
met varkens die een bepaald molecuul 

missen op hun cellen en nieuwe afweer-
onderdrukkende middelen. Resultaat: 

een Amerikaans lab meldde in 2015 dat 
bavianen twee jaar kunnen leven met 

een kloppend varkenshart in hun buik. 
De apen behielden ook hun eigen hart 
en kregen enorme doses afweeronder-

drukkende middelen. 
Met de komst van CRISPR-Cas zien xe-
notransplantatie-onderzoekers en -be-
drijven veel nieuwe mogelijkheden om 

het gebruik van varkensorganen sneller 
dichterbij te brengen. Met gene editing 
kunnen ze verschillende genen tegelijk 
uitschakelen, waardoor het varkensor-
gaan er voor het immuunsysteem min-
der lichaamsvreemd uitziet. Er zijn di-

verse voorbeelden van zulke varkens die 
na gene-editing zijn geboren. Het xeno-
transplantatiebedrijf eGenesis meldde 
zelfs dat het in varkenscellen het ge-
noom op maar liefst 62 plekken heeft 

gewijzigd, al lopen er nog geen varkens 
rond met zoveel mutaties. 

Een andere revolutionaire toepassing 
van gene editing voor xenotransplanta-
tiedoeleinden is het creëren van chime-
ren. Daartoe spuiten onderzoekers em-
bryonale cellen van bijvoorbeeld een rat 

in een muizenembryo. Zo ontstaat een 
muis met organen die deels uit ratten-

cellen bestaan. Hetzelfde is ook gedaan 
door menselijke embryonale stamcellen 
in een varkensembryo te spuiten. Dat le-
vert embryo’s met organen met her en 
der wat menselijke cellen. Het effect op 

volwassen varkens is nog niet onder-
zocht, omdat het experiment, als gevolg 

van strikte regelgeving, al na een paar 
weken moest worden gestopt. 

Onderzoekers denken dat gene editing 
dit onderzoek verder kan helpen door in 
het varkens-DNA cruciale ontwikkelings-

genen uit te schakelen, waardoor bij-
voorbeeld de vorming van nieren in het 

varkensembryo niet op gang komt. 
Menselijke stamcellen kunnen de open 

plek dan innemen, waardoor een geheel 
menselijke nier kan groeien. Die strate-

gie is geen sciencefiction: er zijn na 
gene editing chimere ratten geboren 

met een muizenalvleesklier. 

In 2005 ontdekten onderzoekers dat CRISPR waa  rschijnlijk instructies bevat die de bacterie (oranje) beschermt tegen fagen (groen), een soort virussen die bacteriën aanvalt.

 XVarkensorganen en mens-dierchimeren

CF_CF_84_338   6 21-11-17   08:26



Chemische Feitelijkheden 338  |  2017  |  7

reerde en oorspronkelijke cellen. In 2016 
publiceerden andere onderzoekers uit 
China over hun poging om menselijke em-
bryo’s ongevoelig te maken voor hiv, door 
de cel-receptor uit te schakelen die het vi-
rus gebruikt als sleutel tot de cel. Die po-
ging lukte bij 6 van de 24 behandelde em-
bryo’s, maar een aantal had tevens andere 
ongewenste mutaties opge lopen. 
Meer succes hadden Amerikaanse onder-
zoekers in 2017, toen ze CRISPR-Cas in-
jecteerden in een eicel tegelijk met een 
spermacel afkomstig van een man met 
een erfelijke afwijking. De genetische re-
paratie slaagde. Die aanpak – gene editing 
rond de bevruchting – lijkt effectiever en 
ook minder ongewenste mutaties op te le-
veren. Toch zal er nog veel meer onder-
zoek moeten gebeuren voordat onderzoe-
kers serieus voorstellen om na 

embryonale gene editing de eerste gene-
tisch gemodificeerde mens geboren te la-
ten worden. Tegelijkertijd zijn er nauwe-
lijks technische obstakels voor landen die 
het op korte termijn zouden willen 
toestaan. 

Onoomkeerbare ingreep
Ondertussen is er nog veel discussie over 
de vraag of, en onder welke voorwaarden 
deze techniek bij de voortplanting toelaat-
baar zou zijn. Het gaat namelijk over een 
onomkeerbare ingreep die wordt doorge-
geven aan een volgende generatie. Het  
debat over deze zogenoemde kiembaan-
modificatie van mensen gaat over zeer uit-
eenlopende zorgen. Sommigen vrezen de 
komst van designerbaby’s waarbij ouders 
vooraf kiezen welke eigenschappen ze wil-
len aanpassen. Aan de andere kant zijn er 

families waarin een erfelijke ziekte voor-
komt. Zij vrezen voor een verbod op gene 
editing, terwijl ze eindelijk een technische 
mogelijkheid zien om op termijn gezonde, 
genetisch eigen kinderen te krijgen. 
Zoals telkens bij CRISPR-Cas gaan ont-
wikkelingen razendsnel. De eerste pogin-
gen om embryo’s met gene editing te be-
handelen leverden ronduit droevig 
resultaat. Twee jaar later heeft de techniek 
enorme vorderingen gemaakt. Dat geldt 
voor meer gebieden: van plantenverede-
ling tot transplantatie van dierlijke orga-
nen. Deze nieuwe vorm van biotechnolo-
gie zorgt voor zo’n stroomversnelling dat 
er nauwelijks gelegenheid lijkt te zijn om 
even na te denken over nieuwe ontwikke-
lingen of de vraag welke toepassingen 
wenselijk zijn. De gene editing-revolutie 
wacht op niemand.  

In 2005 ontdekten onderzoekers dat CRISPR waa  rschijnlijk instructies bevat die de bacterie (oranje) beschermt tegen fagen (groen), een soort virussen die bacteriën aanvalt.
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Knock-out-muizen zijn muizen waarbij wetenschappers een gen of een regelsequentie in het genoom opzettelijk muteren om het defect te maken. Aan de 

hand van het resulterende fenotype van de muis – de uiterlijke kenmerken als gevolg van het defect – kunnen ze beter begrijpen wat het gen doet. tot de 

introductie van CRIPR-Cas duurde het minimaal een half jaar om zo’n knock-out te maken; tegenwoordig duurt het slechts een maand. 

Voor op school
1.  Hoe kwamen onderzoekers in 2005 tot de conclusie dat CRISPR 

wellicht instructies bevat voor de afweer tegen infecties?
2. Wat zijn bacteriofagen?
3.  Geef in eigen woorden weer wat wordt bedoeld met het spiegel-

beeld van het virus-DNA.
4.  Beschrijf de werking van de combinatie van gids-RNA en knipeiwit.
5.  Hoe is het mogelijk om een bacterie resistent te maken tegen een 

virus waarvoor het aanvankelijk gevoelig was?
6. Wat is een plasmide?
7. Wat is het doel van gene editing?
8. Leg uit waarom er altijd een risico is van o� -target gene editing.
9. Wat zijn de mogelijke gevolgen van o� -target gene editing?
10.  Waarom is er onder de wetenschappers nog veel discussie over de 

vraag of en onder welke voorwaardes je gene editing bij de voort-
planting kan toepassen?

11.  Leg uit waarom je blindheid niet kunt genezen met gene editing.
12. Wat is het verschil tussen homozygoot en heterozygoot?
13. Wat houdt xenotransplantatie in?
14. Wat zijn chimeren en hoe worden ze gemaakt?
15.  Welke bijdrage kunnen chimeren leveren aan de toepassing van 

xenotransplantatie?
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Coverbeeld: een 3D-model van CRISPR-Cas9, waarmee razend-
snel aanpassingen zijn te doen aan genen (CanStockPhoto)
Met dank aan: John van der Oost, hoogleraar microbiologie, 
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