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Nano- en microtechnologie voor het maken van neuronale celnetwerken 

Om beter te begrijpen hoe de menselijke hersenen werken en hoe medische behandelingen de 
hersenen beïnvloeden is een nieuwe generatie hersenmodellen nodig. Deze hersenmodellen zijn 
nodig om de onderlinge interactie van cellen in het neuronale netwerk beter te bestuderen. Huidige 
modellen van zenuwcellen zijn vaak beperkt door meerdere factoren: ze werken niet met menselijke 
cellen maar dierlijke, cellen worden gekweekt in een omgeving die niet lijkt op de hersenen, en de 
neuronale celnetwerken lijken niet op de netwerken in de hersenen. Onze nieuwe hersenmodellen 
maken gebruik van een geavanceerd platform om cellen te kweken en te analyseren in een 
gecontroleerde omgeving. Hiervoor wordt nano- en microtechnologie geïntegreerd in een systeem 
waarin de celkweek plaatsvind, voor hersenmodellen is dit de zogenaamde ‘brain-on-chip’ 
technologie. De nano- en microtechnologie bevat componenten op een schaal van een miljoenste tot 
een duizendste van een millimeter. 

Een belangrijk onderdeel dat hersenmodellen moeten nabootsen, is de organisatie van cellen en het 
gevormde neuronale netwerk van cellen. Deze organisatie is niet vanzelfsprekend als cellen in een 
petrischaal groeien, en kan worden geïntroduceerd met het aanbieden van nano- en microschaal 
structuren. Mijn werk heeft het doel om beter inzicht te krijgen in het effect van bepaalde nano- en 
microstructuren op de organisatie van neuronale cellen en het neuronale netwerk. Specifiek heb ik 
een microsysteem ontwikkeld om driedimensionale celkweek te koppelen aan een tweedimensionaal 
multi-electrode platform, de invloed van nanogroeven op tweedimensionale celkweek geanalyseerd, 
en cellen gevangen in hydrogel bouwblokken om driedimensionale, georganiseerde celkweek te 
bouwen. 

Het meten van de elektrische ‘handtekening’ van een driedimensionale celstructuur met behulp van 
een electrodeplatform is belangrijk om een neuronaal netwerk te kunnen bestuderen. Het model 
laat zien dat voor tenminste 21 dagen succesvol gekweekt kan worden in het ontwikkelde systeem. 
Ook blijkt dat de elektrische activiteit van neuronale cellen in het netwerk meetbaar is. 

Uit onderzoek met nanogroeven is gebleken dat er grote verschillen kunnen optreden tussen 
patronen van groeven van verschillende afmetingen en verhoudingen. Voor een consistente, hoge 
mate van organisatie van neuronale celkweek is het belangrijk om patronen te kiezen die een relatief 
smalle richel hebben, ten opzichte van de breedte van het patroon. De hoogte van een patroon 
maakt op de nanoschaal minder verschil op de organisatie, maar kan wel invloed hebben op de 
specialisatie van cellen in de celkweek. 

Cellen kunnen in driedimensionale matrices worden gekweekt, zoals biocompatibele hydrogels. Een 
microfluidisch systeem, een systeem dat buizen bevat op de micrometer schaal, is opgezet om 
neuronale cellen te vangen in hydrogel-bolletjes. Vervolgens zorgen die bolletjes door stapeling 
ervoor dat een gestructureerde verdeling van cellen in de driedimensionale omgeving ontstaat. Het 
principe ten grondslag van de georganiseerde, driedimensionale celkweek is aangetoond, maar de 
mate waarin cellen gevangen worden in bolletjes en hoe deze bolletjes daadwerkelijk stapelen, moet 
verder geoptimaliseerd worden. 



 

Deze resultaten laten zien dat verschillende nano- en microtechnologie-methodes geschikt zijn om 
organisatie te laten ontstaan in neuronale netwerken. Dat kan op zijn beurt weer bijdragen aan het 
verbeteren van de ‘brain-on-chip’ hersenmodellen. 
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