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• >30 jaar ervaring met coronavirussen & familie
• Replicatie, evolutie & virus-gastheer interacties
• Nu ~35 onderzoekers
• Co-PI’s: Marjolein Kikkert & Martijn van Hemert
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Research focus:
• Basaal: hoe ‘werkt’ het virus?
• Toepassing 1: vaccins
• Toepassing 2: antivirale geneesmiddelen
• Bijdragen aan ’knowledge-driven pandemic preparedness’

• >30 jaar ervaring met coronavirussen & familie
• Replicatie, evolutie & virus-gastheer interacties
• Nu ~35 onderzoekers
• Co-PI’s: Marjolein Kikkert & Martijn van Hemert
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Vandaag…

• Uitbrekende virussen

• Coronavirussen

• Polymerase – evolutie – varianten

• Spike – antilichamen – vaccins

• Voorkomen is beter dan genezen…

27-mei-2021
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Moleculaire virologie in een notendop
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Ogando et al. (2020) J. Gen. Virol.

Het virus buiten vs. het virus binnen

27-mei-2021
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Ook buiten de cel is het knap ingewikkeld

•Mensen
•Dieren
•Populaties
• Luchtvaart
•Transmissie
•R0

•Virus evolutie
• Immuniteit

•Vaccinatie
•Respons tijd
•Economie
•Geld
•Psychologie
•Communicatie
•Politiek
•Toeval

•Mensen
•Dieren

27-mei-2021
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Wonen op een berg van 1031 virussen…

MERS coronavirus, 2012

SARS-coronavirus-2, 2019

Schmallenberg virus, 2009 Influenza A (H7N9), 2013

Ebola, 2014

Chikungunya, 2006

Influenza A (H7N9), 2014

Zika, 2016

27-mei-2021
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Op zoek naar een ander zoogdier?

27-mei-2021
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Zoönotische infecties

Hoe?

Circa 75% van de      
(voor de mens)           

nieuwe infecties komt 
uit de dierenwereld

27-mei-2021
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Laag-risico humane coronavirussen

HCoV-OC43

HCoV-229EHCoV-HKU1

HCoV-NL63

15% van ‘gewone 
verkoudheden’

27-mei-2021

James Gathany
CDC Public Health 

Image library ID 11162
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Hoog-risico zoönotische coronavirussen
MERS-CoV SARS-CoV-1 SARS-CoV-2

HCoV-NL63

HCoV-OC43

HCoV-229EHCoV-HKU1
27-mei-2021
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Een gewaarschuwd mens telt voor… 3?

2020
De harde les…

2003
Lucky escape?

2012
‘Zwak' virus?

27-mei-2021
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Het kan hard gaan (omhoog en omlaag…)

27-mei-2021



18

Het kan hard gaan (omhoog en omlaag…)

27-mei-2021
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Jennifer Matthews/Scripps Oceanography

Meer dan een virusdeeltjes?
‘Standaard samenvatting’ 

van CoV biologieBinding 
& Fusie

Assemblage 
& Export
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Die andere 80% doet vast ook wat?
Binding 
& Fusie

Assemblage 
& Export

replicase pp1 en pp1ab
21,290 nucleotiden (71%)

28,970 nucleotiden

S – E – M – N
5,970 nucleotiden (20%)

27-mei-2021
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Die andere 80% doet vast ook wat?
Binding 
& Fusie

Assemblage 
& Export
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Ogando et al. (2020) J. Gen. Virol.

Geïnfecteerde cel is zoveel spannender!
Binding 
& Fusie

Virale eiwit-
productie

Assemblage
& Export

Immuun
evasie

Virale RNA 
productie

Verbouwing
gastheercel

27-mei-2021
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RNA polymerase: hart van virale kopieerapparaat

SARS-CoV-2 genoom: 29.870 bouwstenen
27-mei-2021
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En hoe snel gaat dat dan, zo’n RNA polymerase…?

~50 nucleotiden per seconde

GGACCCAUUAGGAUCAGAGCAGGAUUAGACAaaarrgghh…

oftewel een heel genoom 
in een minuut of 10

dus na 10 uur infectie tienduizenden kopiën

27-mei-2021
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(Corona)virus-evolutie: je kunt er letterlijk op wachten…

gastheercel

survival of the fittest quasi-species
27-mei-2021
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(Corona)virus-evolutie: je kunt er letterlijk op wachten…

gastheercel

survival of the fittest

selectiedruk

quasi-species
27-mei-2021
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Theorie of praktijk…?

Voorbeelden van selectiedruk in 
de dagelijkse virologische praktijk

• Ontsnappen aan immuniteit

• Ontsnappen aan virusremmers

• Een nieuw type gastheer
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Het is fijn ‘quasi-species’ te zijn!

Voordelige mutaties worden snel
aangemaakt of zijn al aanwezig in 

RNA virus populaties als een
nieuwe selectiedruk ontstaat

Virale genoomesequenties zijn
het gemiddelde (de consensus) 

van een ‘zwerm mutanten’

27-mei-2021
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Vragen of opmerkingen?

• Uitbrekende virussen

• Coronavirussen

• Polymerase – evolutie – varianten

• Spike – antilichamen – vaccins

• Voorkomen is beter dan genezen…

27-mei-2021
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Evolutie is overal

27-mei-2021

Nothing in biology makes sense 
except in the light of evolution

T. Dobzhansky (1973)
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Evolutie is overal

27-mei-2021

Nothing in biology makes sense 
except in the light of evolution

T. Dobzhansky (1973)

vir
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Nog slechts bliebjes op de evolutieradar…

• Monitoring is (natuurlijk) belangrijk

• Maar ‘continu alles sequencen’ is vrij zinloos?     
Van de meeste mutaties hebben we uiteindelijk
nog geen idee wat ze voor het virus betekenen

• Alleen de praktijk vertelt ons (voorlopig)          
waar het virus écht beter van wordt

• Virus-evolutie kost tijd en houdt nooit op...

• Niet onnodig paniek zaaien over elke mutatie?
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Logische evolutie hotspot: Spike eiwit
Binding 
& Fusie

Virale eiwit-
productie

Assemblage
& Export

Immuun
evasie

Virale RNA 
productie

Verbouwing
gastheercel

27-mei-2021

• Spike bindt ACE2 receptor
• Spike primaire doelwit 

voor antilichamen

Taka et al., J. 
Phys. Chem. B 2021
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Spike eiwit medieert membraanfusie
Binding 
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Virale eiwit-
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& Export
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Xu et al. (2021) Sci. Adv.
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Doelwit neutraliserende antilichamen

27-mei-2021

Brouwer et al. (2020) Science

antilichamen tegen Spike zijn bij 
coronavirus-infecties de belangrijkste 

‘correlate of protection’
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Vaccin? Geef Spike, maak antilichamen!

27-mei-2021

Flanagan et al. Front. Immunol. 2020
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Infectie en antilichamen

27-mei-2021

mRNA

Spike

Y

antilichamen
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Vaccin-opties

27-mei-2021

mRNA

Spike

Y

antilichamen

synthetisch
mRNA

mRNA van
virus vector

‘dood’     virus

recombinant
Spike

mRNA
voor Spike
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Spike eiwit verandert bij fusie

Walls et al., (2017) PNAS

Prefusie S2 Postfusie S2Prefusie S2 Postfusie S2

27-mei-2021
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Spike engineering verbetert vaccins

Prefusie S2
PP

Intermediair S2

Helix-brekende
‘2P’ mutatie

27-mei-2021



41

Neutralisatie titers vs. bescherming

27-mei-2021

Khoury et al., MedRxiv, 2021

Moderna

Janssen

AstraZeneca

SinoVac
2 Pro substitutions

no 2 Pro substitutions
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Neutralisatie titers vs. bescherming

27-mei-2021
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Spike variabiliteit in coronavirussen

• S1 meer variabel dan S2
• Aanzienlijke grootte-verschillen
• Bindt aan verschillende receptoren

Wrapp et al., Science (2020) Hulswit et al., Adv. Vir. Res. (2016)
27-mei-2021
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Vragen of opmerkingen?

• Uitbrekende virussen

• Coronavirussen

• Polymerase – evolutie – varianten

• Spike – antilichamen – vaccins

• Voorkomen is beter dan genezen…

27-mei-2021
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Voorspellen en voorkomen..?

Pandemie, Epidemie, Endemisch, of… No-demisch?
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Probleem is groter dan alleen coronavirussen…

27-mei-2021
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Vroeg (en hard) ingrijpen…?

27-mei-2021

Karesh et al. (2012) Lancet
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Veel gaten in onze tegenmaatregelen

Ian M MacKay -CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=97095596
https://figshare.com/articles/figure/The_Swiss_Cheese_Respiratory_Virus_Defence/13082618?file=25233461

27-mei-2021

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=97095596
https://figshare.com/articles/figure/The_Swiss_Cheese_Respiratory_Virus_Defence/13082618?file=25233461
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Teveel gaten in onze virus-kennis

Fouchier et al. (2021)

27-mei-2021
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Gaan we het redden met vaccins alleen?
• Vaccinproductie kan pas écht starten als uitbrekende virus bekend is
• 1-2 jaar wachten op groepsimmuniteit heeft grote consequenties
• Sommige groepen zijn niet te vaccineren
• Virus zal veranderen → gaten in onze Spike-gerichte immuniteit

• Vaccin upgrades nodig?
• Andere vaccin-types nodig?

27-mei-2021
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Genoomvergelijking SARS-CoV vs SARS-CoV-2 
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Ook virusremmers (dus…)
• Gericht op meest geconserveerde virus-functies (zoals polymerase)
• Kunnen daarom hele virusgroepen/families helpen bestrijden
• Kunnen profylactisch en therapeutisch worden ingezet
• Kunnen écht vooraf op de plank klaar liggen

• Hebben hun nut bewezen waar
vaccinontwikkeling faalde (HIV, HCV)

27-mei-2021
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Pandemic Preparedness
• Omgang met dieren aanpassen

• Wereldwijde surveillance

• Vaccin platforms klaar voor de start

• Virusremmers op de plank

• Publieksvoorlichting 

• Middellange termijn investeringen

• Een eenduidig plan                        
(reisbeperkingen/thuiswerken, werkvloeraanpassingen, 
testen, nazorg, vaccinprioritering, exit-strategie…)

27-mei-2021
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Ezel, steen, etc.

27-mei-2021



55

Een Ministerie van Pandemische Zaken?

27-mei-2021
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