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Voorwoord
Welkom bij de scriptiecursus van Biologie!
In deze cursus zal je een literatuurscriptie schrijven en combineren met het doen van een
onderzoeksproject. Dit is een leuke klus, zeker als het onderwerp je goed blijkt te liggen.
Het schrijven van een scriptie en doen van onderzoek vraagt de nodige voorbereiding en
skills en daarom zijn er twee colleges ingeroosterd. Daar maak je kennis met de kneepjes
van het vak; wetenschappelijk schrijven. Het is niet moeilijk om die kneepjes te begrijpen,
maar deze op de goede manier gebruiken bij je scriptiewerk is niet eenvoudig. Doe je dat
echter niet, dan kan de scriptieschrijverij gemakkelijk een martelgang worden. Een
onvoldoende dus, of je scriptie en/of onderzoek is niet op tijd af. Tenzij je een natuurtalent
bent, maar die zijn zeldzaam leert de ervaring. Daarnaast is deze cursus anders dan
andere, omdat je geacht wordt zelf veel dingen te regelen en organiseren, want ook dat is
een belangrijke vaardigheid voor een bijna afgestudeerd academicus.
Deze cursus heeft verdeeld over 2 (werk)colleges ongeveer 3 contacturen. Beide zijn
verplicht. Tijdens deze bijeenkomsten wordt ook o.a. besproken wat de procedures zijn bij
het inleveren van je scriptie en onderzoeksverslag en hoe de beoordeling tot stand komt.
Verder heb je in deze periode van 10 weken een ongekende vrijheid, die je in
overleg met je persoonlijke begeleider zo goed mogelijk moet zien te benutten. Dit brengt
ook een gevaar met zich mee; uitstelgedrag. Onderschat de hoeveelheid werk niet. Het lijkt
zo weinig, maar het lezen van artikelen en synthetiseren in een consistent wetenschappelijk
verhaal wat het veld een stapje verder brengt is echt geen sinecure. Discipline en planning
zijn dus een absolute vereiste. Zeker als je ook daarnaast de helft van je tijd een
onderzoeksproject doet!
Maar, met een goed, leesbare werk en een mooi cijfer geef je een visitekaartje af. Niet
alleen kan je scriptie gelden als een waardige afsluiting en pronkstuk van je
Bacheloropleiding, maar de kwaliteit (cijfer) van de scriptie is vaak ook een belangrijk
selectiecriterium voor selectie commissies van masteropleidingen.
Lukt het, tegen alle verwachtingen in, uiteindelijk niet om het beoogde topresultaat te
produceren, geen nood. Iedereen met een beetje organisatietalent en het nodige
doorzettingsvermogen kan een voldoende voor zijn/haar scriptie en onderzoeksproject
halen. Dus; Vanaf de eerste dag: aan de slag!
Heb je vragen? Kijk dan altijd eerst op de website van de scriptiecursus. Deze kan je vinden
http://students.uu.nl/beta/biologie/onderwijs/studieprogramma/majorop;
biologie/scriptiecursus. In deze cursus maken we geen gebruik van Blackboard. Deze
website is bedoeld als informatieportal voor jou, maar ook voor je begeleider(s). Op
deze pagina vind je informatie over het voorbereiden, schrijven en afronden van je
literatuurscriptie en/of onderzoeksproject. Ook zijn hier de verschillende formulieren en
documenten te vinden die gebruikt moeten worden voor de beoordeling van de
scriptie/onderzoeksproject.
Andere goede bronnen van informatie over de cursus zijn natuurlijk deze handleiding en de
Powerpoints van de (werk)colleges. Heb je nog vragen na het raadplegen van deze
bronnen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn te bereiken via email:
scriptie.bio@uu.nl. Voor project inhoudelijke informatie kun je bij je begeleider terecht.
Succes en vooral heel veel plezier met de cursus,
Ton Peeters en Martijn van Zanten
NB. Wij proberen je begeleider(s) tijdig van informatie te voorzien. Maar, het is ons niet
altijd duidelijk wie je begeleider(s) zijn. Daarom verzoeken we je hen te wijzen op
bovengenoemde website en emailadres zodat zij altijd over de juiste info kunnen
beschikken.
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Rooster en deadlines scriptiecursus

periode 2,

2021 – 2022

•

Dinsdag 16 november 2021:
Microsoft Teams;

17:15 – 19:00;
Introductiecollege

Verplicht

•

Dinsdag 7 december 2021:
Microsoft Teams;

17:15 – 19:00
College 2

Verplicht

DEADLINES
•

Scriptieplan inleveren (verplicht, bij begeleider en coördinatoren; digitaala):
Uiterlijk op maandag 6 december (niet inleveren = einde oefening)

•

Schrijfplan inleveren (facultatief en alleen bij/in overleg met begeleider): ~17
december.

•

Eerste versie inleveren bij begeleider: Spreek tijdig een datum af met je begeleider

•

Eindversie scriptie (bij begeleider en 2e beoordelaar) en stageverslag (bij begeleider):
Vrijdag 4 februari 2022 (laatste dag van de cursusperiode).

•

Eindversies inleveren bij coördinatoren, digitaala, mag direct op Vrijdag 4 februari
2021, maar liever pas samen met de benodigde formulieren (zie onder) bij het
afronden (na de beoordeling dus) van de cursus, door jou of door je begeleider b,c.
a
b

Inleveren documenten bij de coördinatoren via email naar: scriptie.bio@uu.nl
Cijfer(s) kunnen in Osiris verwerkt worden als de coördinatoren in (digitale) bezit zijn
van:
- Eindversie scriptie die op plagiaat is gecheckt door Urkund (inleveren bij Urkund via
‘receiver adres’ van je begeleider of examinator)
- Volledig ingevulde Rubric scriptie door je begeleider (opsturen door begeleider)
- Volledig ingevuld Beoordelingsformulier met akkoord van een tweede beoordelaar
(opsturen door begeleider), waarbij minimaal één beoordelaar examinator is van de
scriptiecursus.
Als de cursus coördinatoren deze gegevens hebben gecontroleerd ontvang je een
bevestiging op je UU emailadres dat je cijfers naar studiepunt zijn gestuurd en daarbij
het verzoek/instructie om je scriptie (niet je stageverslag, tenzij je scriptie en stage
combineert) op Osiris Zaak te uploaden. Pas als dit is gebeurd stelt studiepunt je cijfer
vast.

c

Als je de onderzoek variant van de cursus volgt moet je naast de in b genoemde
documenten een Onderzoeksverslag inleveren. Dit mag als onderdeel van je scriptie,
mits er een heel duidelijk onderscheid is tussen onderzoeksvraag en antwoord op basis
van literatuuronderzoek enerzijds en eigen praktisch onderzoek anderzijds. We raden je
aan om een beschrijving van de werkzaamheden per dag als bijlage bij te voegen.
Daarnaast moet er een Rubric over de onderzoekstage (opsturen door je begeleider)
ingeleverd worden.

Je beoordeling voor zowel je scriptie (B-B3ONSCR; 7.5 ECTS) als je onderzoek (B-B3ONST
7.5 ECTS) kan ingevuld worden op het Beoordelingsformulier. Let op; een onvoldoende
voor de scriptie mag niet gecompenseerd worden door de stage en vice versa.
NB: Het eindcijfer en 2e beoordeling moet worden vastgesteld door een bevoegd
examinator van de scriptiecursus. Vrijwel alle coördinatoren van UU Biologie cursussen zijn
dat, evenals sommige docenten van bijvoorbeeld toxicologie, mariene biologie, Copernicus
instituut en didactiek. Vraag altijd even na of je (2e) begeleider mag beoordelen. Dat neemt
niet weg dat de dagelijkse begeleiding door bijv. een ervaren AIO of postdoc mag gebeuren.
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In het geval van een externe primaire begeleider (buiten dept. Biologie UU) is je 2e
beoordelaar dus vrijwel altijd een docent bij Biologie aan de UU. Normaliter lever je de
eindversie van je scriptie in bij de 2e beoordelaar op hetzelfde moment als dat je je scriptie
inlevert bij je directe begeleider, maar overleg dit goed. Overleg tijdig met je begeleider
over wie je als 2e beoordelaar kunt vragen en betrek hem/haar al in een vroeg stadium.
Voor meer info zie:

http://students.uu.nl/beta/biologie/onderwijs/studieprogramma/major-biologie/scriptiecursus

Korte richtlijnen voor het schrijven
onderzoeksverslag bij Biologie

van

een

goede

scriptie

en

Je scriptie is een afronding van je bachelor en wordt gezien als een proeve van
bekwaamheid. Dit is je kans om te laten zien wat je in huis hebt en wat je allemaal hebt
geleerd in de afgelopen jaren!
Wil je meer informatie over het schrijven van een goede scriptie en wat daar allemaal bij
komt kijken, dan raden we je aan het boekje; “Een leesbare scriptie” aan te schaffen van
Warna Oosterbaan. Hieronder vind je algemene richtlijnen voor je scriptie. Let op: Als je de
onderzoek variant van de scriptiecursus volgt dan dien je naast een scriptie ook een
onderzoeksverslag in te leveren. Beknopte informatie hierover vind je onderaan dit
hoofdstuk.
De academische vaardigheden die worden getoetst in deze cursus zijn:
–
Wetenschappelijk literatuur gebruik
–
Schrijven van een eigen wetenschappelijk verhaal
–
Kritische beschouwing en zelfreflectie
Belangrijke aspecten waarop beoordeeld wordt zijn:
De inhoud van de scriptie
De structuur/vorm van de scriptie
Het proces/de werkhouding
Zie voor meer details en criteria de rubrics.
Om een goede scriptie te schrijven begin je met het maken van een keuze voor een
onderwerp en stem je het onderwerp af met je begeleider (vaak gaat dit in onderling
overleg). Daarna begin je met het verzamelen en screenen van relevante literatuur. Hierna
stel je een scriptieplan samen (inleveren en bespreken met je begeleider en daarna
inleveren bij de coördinatoren via scriptie.bio@uu.nl).
In het scriptieplan zijn de contouren van je scriptie al duidelijk zichtbaar en is je
onderwerp afgebakend rond een duidelijk geformuleerde vraagstelling. Dit scriptieplan
bevat dus het kader van je scriptie, een korte beschrijving van de relevantie, de methode
die je gaat gebruiken bij het schrijven van je scriptie en de belangrijkste literatuur die je
wilt gaan gebruiken. Je scriptieplan bespreek je met je begeleider en lever je in bij de
coördinatoren. Zie Bijlage A voor een paar voorbeelden,
Het is aan te raden om naast je scriptieplan ook een werkplan op te stellen en te
bespreken met je begeleider, waarin je afspraken en verwachtingen over bijvoorbeeld
inlever- en beoordelingsdatums van tussen- en eindversies afstemt. Hierin kun je ook
eventuele afwezigheid van jou of je begeleider vastleggen. Als leidraad kun je het
Voortgangsformulier gebruiken dat je kunt vinden op de scriptiecursus website onder het
kopje ‘documents and forms’.
Nadat je het scriptieplan hebt besproken ga je aan de slag met het schrijven van stukken
tekst en werk je toe naar een schrijfplan. Voor een voorbeeld zie Bijlage B. Oosterbaan
noemt dit een hoofdstuk-indeling. Daarin staat een gedetailleerde, maar schematische,
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indeling per onderdeel. Die onderdelen hebben een goede samenhang en vormen samen
een duidelijke structuur. Een goed schrijfplan werkt als een bouwtekening: onderdeeltje
voor onderdeeltje kun je nu uitwerken. Het is de kapstok waar je stukken tekst aan kan
ophangen. Het gaat er dus om dat de juiste informatie op de juiste plaats komt. Daarbij
gelden de volgende eisen:
Inhoudelijke samenhang (wordt bepaald door je probleemstelling en bijbehorende
onderzoek/antwoordstructuur)
Logische ordening (de inhoud wordt in een passend verband geplaatst)
Compleetheid (er ontbreekt geen cruciale informatie)
Zorg dat je alle literatuur van een hoofdstuk bij de hand hebt en concentreer je met het
schrijven op dat onderdeel en werk dat uit. Je schrijfplan bespreek je met je begeleider en
hoef je niet in te leveren bij de coördinatoren.
In de praktijk blijkt een uitgewerkt schrijfplan van een pagina of twee goed te werken. Dat
is lang genoeg om het voldoende detail te geven, en je hebt ruim de mogelijkheid om met
nieuwe gedachten en ideeën rekening te houden in het vervolg van het schrijfproces.
De bedoeling van een schrijfplan is dat je vlot kan doorschrijven aan een eerste versie van
je scriptie. De inhoudelijke samenhang moet duidelijk worden (dus geen opsomming van
feiten en citaten) en de verdeling in onderdelen moet duidelijk worden. Waar beginnen
straks paragrafen, en alinea’s?
Ga als volgt te werk: Maak een schema van je tekst waarin je alle informatie verwerkt die in
dit stuk komt, als een samenhangend geheel van vragen en antwoorden. Zorg ervoor dat je
alle inhoud hebt ondergebracht. Je kunt onderstaande werkwijze op het niveau van
hoofdstukken en zelfs op het niveau van paragrafen uitvoeren.
Bepaal het thema of de centrale vraag van het fragment
Kies de belangrijkste vragen en subvragen die je wilt beantwoorden in de tekst en
schrijf die eronder.
Werk elke vraag zo gedetailleerd mogelijk uit in antwoorden, subvragen,
subantwoorden, etc.
Als je schrijfplan is besproken kun je het in detail uitwerken op het niveau van paragrafen
en alinea’s tot een eerste versie van je scriptie.

Fasen in het schrijfproces
Het schrijven van een scriptie is een gefaseerd proces. Je begint met het schrijven van een
kladversie op basis van je schrijfplan. Dit is de fase van het tekst spuien. Daarna komt het
er op aan die tekst te optimaliseren. Dat is herschrijven. De volgende fasen zijn te
onderscheiden:
1. Plan:
2. Uitvoering:
3. Evaluatie:
herlezen.

tekstvoorbereiding, ordenen (schrijfplan)
tekstproductie
reviseren van inhoud, stijl/spelling, afwerking, even wegleggen en

Plan:
Bij het maken van de tekst ben je bezig met het arrangeren en stilleren:
Inleiding: lezer motiveren; informeren; theoretisch kader, formulering van de
probleemstelling.
Kern: beschrijving, vergelijking. Hoe ziet A eruit, hoe B; overeenkomsten,
verschillen
Slot: beantwoordt probleemstelling
Het denkwerk gebeurt grotendeels in de planfase. Een uitgewerkt schrijfplan kan je pas
maken als je ‘alles’ gelezen hebt.
Uitvoering:
Tekst spuien; sneuvelversies schrijven (wees niet bang stukken tekst weg te gooien).
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Herschrijven:
Waar moet je opletten bij het herschrijven?
In vier revisie stappen, steeds lettend op inhoud, structuur en formulering:
1. Analyseren:
Wat staat er. Hoe staat het er.
2. Beoordelen:
Wat is goed en wat is minder goed.
Inhoud en structuur: Is de inhoud op orde, geef ik alle informatie, geef
ik alle argumenten? Snijden de argumenten hout? Spreek ik mezelf
niet tegen? Voegt het iets toe? Is alle informatie relevant of is er
redundantie?
Stijl/formuleringen: Weet van tevoren wat je wilt. Een goede tekst
wordt bepaald door de doelgroep. Is het precies en vlot leesbaar?
3. Verklaren:
Spreek ik mezelf tegen omdat ik niet weet wat ik er van vindt
(inhoud)?
Beschrijf ik precies wat ik bedoel (formulering), of zijn zinnen multiinterpretabel? Hangt dit stukje tekst er los bij omdat het er niet bij
hoort (inhoud) of omdat ik het verband niet goed genoeg heb
aangegeven (formulering)
4. Verbeteren
Ik ga nog eens nadenken wat ik er eigenlijk van vind. Ik ga mijn
formulering aanscherpen en de stijl en spelling corrigeren.
Herschrijven gaat het beste als je even een paar dagen niet aan je scriptie gewerkt hebt en
je je ‘blindheid’ voor de tekst kwijt bent. Nu is het de tijd om te schrappen en te verbeteren.
Vier punten zijn relevant in dit proces: analyseren, beoordelen, verklaren, verbeteren.
Op een afgesproken moment, maar ruim voor de definitieve deadline (laatste dag van de
cursus), lever je een conceptversie in bij je begeleider. Je ontvangt feedback hierop aan
de hand waarvan je de scriptie kunt verbeteren en verder kunt gaan schaven aan de
teksten.
Tip: Is je scriptie klaar? Leg deze dan nog een paar dagen aan de kant en lees deze nog
een laatste keer in uitgeprinte vorm op een compleet andere plek dan waar je de scriptie
hebt geschreven. Het zal je verbazen hoeveel typo’s etc. je dan nog spot.
Houd gedurende het hele schrijfproces de volgende stijldimensies in gedachten:

Stijldimensies
Uiterlijke structuur grote lijn
(begrijpelijke indeling met duidelijke kopjes)

Hoe makkelijk of moeilijk kan de lezer de
grote lijn van het verhaal volgen?

Uiterlijke structuur kleinere gehelen
(bijv. subparagrafen, tussenkopjes,
kernwoorden die samenhang tekst aangeven:
‘dus’, ‘daarom’, ‘ten eerste’)

Hoe nadrukkelijk of opvallend is de opbouw
van de kleine gehelen in de tekst, zoals
paragrafen en alinea’s?

Moeilijkheid
Hoe gemakkelijk of moeilijk zijn de woorden
( Denk aan beoogde doelgroep, verklaring
en zinnen die de schrijver gebruikt?
begrippen en jargon, woordkeuze en zinsbouw)
Exactheid
(Aandacht voor termen, manier van verwijzen
en hoe zaken met elkaar in verband worden
gebracht)

Hoe precies of vaag wordt er geformuleerd?

Informatiedichtheid
(Hoeveelheid informatie en hoeveelheid
woorden die de schrijver gebruikt. Wat kan
weg?)

Hoe beknopt of wijdlopig is de informatie?
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Aantrekkelijkheid/ levendigheid
(afwisseling houdt een tekst levendig)

Hoe levendig of droog is de tekst?

Afstandelijkheid
(afstandelijk door lijdende vorm, indirect
aanspreken, plechtstatige woordkeus)

Hoe vertrouwelijk of formeel wordt de lezer
aangesproken?

Inhoud en structuur scriptie en onderzoeksverslag
In de abstract geef je to-the-point aan waar je scriptie/verslag over gaat (onderwerp) wat
je belangrijkste vraagstelling is en wat je belangrijkste conclusies en discussiepunten zijn.
Ondanks dat de abstract het begin van je scriptie/verslag is en deze meestal als laatste
schrijft, is het één van de belangrijkste onderdelen van je scriptie. Je begeleider leest de
abstract als eerste, dus de abstract is heel belangrijk om de toon te zetten qua kwaliteit van
je werk.
De inleiding van je scriptie/verslag is ontleend aan de vraagstelling en is een heel
belangrijk stuk. Dit onderdeel moet de lezer uitnodigen je hele scriptie/verslag te lezen en
uitmonden in een helder geformuleerde probleem en vraagstelling. Beschrijf in de inleiding
wat je gaat bespreken in je scriptie/verslag.
De hoofdstukken/resultaten sectie zijn de kern van je scriptie/verslag Je schrijft een
eigen verhaal dat is gebaseerd op informatie uit de literatuur (scriptie) of je eigen
onderzoek (resultaten). De data, dat kan literatuur zijn of eigen onderzoeksgegevens, moet
je kritisch hebben bestudeerd om met de informatie een helder verhaal te kunnen schrijven.
En bij dat verhaal hoort een stijl die bijdraagt aan de kwaliteit van je scriptie. Kwaliteit, daar
gaat het om. Informatie kritisch lezen en die verwerken in een leesbaar, eigen verhaal wat
andere kan overtuigen, dat is een scriptie/verslag schrijven.
Beelden kunnen soms meer zeggen dan woorden. Voorbeelden van ‘beelden’ die je in je
scriptie/verslag kunt gebruiken zijn grafieken, tabellen, illustraties of een box-tekst.
Natuurlijk eerst je illustraties, grafieken etc. maken of kopiëren en dan pas het
bijbehorende verhaal schrijven. Het maken van een goede beelden is een tijdrovende
aangelegenheid. Noem de auteur(s)/bronnen waar je het beeld van gebruikt hebt en
vermeld dat als je het beeld hebt aangepast. Heb je hem zelf gemaakt, noem in het
bijschrift de bronnen van de data die in je beeld verwerkt zijn.
Grafieken hebben altijd een nummer en onderschrift en een titel is vaak handig. Grafieken
geven meetgegevens weer en hebben duidelijk afleesbare eenheden (duidelijke
maatverdeling) en duidelijk leesbare bijschriften (legenda, bijv. lengten, gewichten, tijden,
etc.). Grafieken moeten te begrijpen zijn zonder de hoofdtekst te kennen.
Een tabel heeft altijd een nummer en een bovenschrift. Dat bovenschrift verklaart wat in
die tabel staat. Ook hier heb je de tekst in je verhaal idealiter niet nodig om de tabel te
kunnen begrijpen. Een illustratie heeft altijd een nummer een onderschrift. Dat bijschrift is
zo informatief dat je de tekst niet nodig hebt om dat plaatje te begrijpen. Een box is een
omkaderd stukje informatie dat je invoegt om een bepaald begrip, vakterm of resultaat
(met natuurlijk een hoofdrol in je verhaal) nader uit te leggen of te verdiepen. Dat helpt de
lezer die geen expert op dit vakgebied is (en niet precies meer weet wat dat ook al weer
precies voorstelde) om je verhaal beter te begrijpen.
Het laatste hoofdstuk van je scriptie/verslag is de discussie en/of conclusie. Je conclusie
geeft een duidelijk antwoord op je vraagstelling. Sluit de conclusie niet aan bij de
vraagstelling in de inleiding, dan daalt de waarde van je scriptie/verslag enorm. Maar, het
kan natuurlijk zo zijn dat het antwoord er gewoon niet volledig is! Dit beschouw je kritisch
in de discussie in het licht van de literatuur (hoe zeker is het, zijn er nog gaten in de
kennis etc). Het is raadzaam om je scriptie af te sluiten met een schema of model en een
toekomstperspectief. Probeer te voorkomen dat je discussie ‘een fouten discussie’ wordt, of
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alleen aangeeft wat we nog niet weten of zouden kunnen doen. Dat zijn vaak open deuren
en voegen weinig nieuws toe. Het plaatsen van jouw bevindingen in het bestaande
wetenschappelijke kader (publicaties), daar draait het om!
Het spreekt voor zich dat je scriptie een literatuurlijst/referenties bevat met alle
geciteerde literatuur, niets meer, niets minder en in het format: [auteur(s)] [jaar] [titel]
[tijdschrift] [volume] [pagina’s].
Informatie die je letterlijk overschrijft markeer je als “citaat” en geef dan de referentie erbij.
Ontbreekt die markering, dan pleeg je plagiaat (zie de Onderwijs en Examenregeling,
$5.14).
We raden je heel sterk aan om referentie management software te gebruiken tijdens
het schrijven van je scriptie. Niet alleen is dit heel handig bij het systematisch opslaan en
doorzoeken van alle artikelen die je hebt bekeken en gelezen tijdens het oriënteren en
tijdens het schrijfproces, maar het is ook heel handig bij het opmaken van je referentielijst.
De Universiteit Utrecht heeft licenties op meerdere referentie management
softwarepakketten en de Universiteitsbibliotheek biedt ondersteuning bij het gebruik
hiervan. Zie ook: http://libguides.library.uu.nl/reference-management.
Daarnaast is er een handige libguide, speciaal voor de scriptiecursus, die je kan helpen bij
het opfrissen van de kennis die je hebt verkregen bij de cursus Academisch schrijven en/of
Ontwikkelingsbiologie over zoekstrategieën en do’s en dont’s bij het zoeken van literatuur.
Zie: http://libguides.library.uu.nl/literatuuronderzoek_biologie. We raden je zeer sterk aan
deze libguide een keer door te nemen, want de tijd die je investeert verdien je dubbel en
dwars terug tijdens de rest van de cursus.

Algemene richtlijnen scriptie:
Algemeen:
- Je scriptie is in principe in het Nederlands, tenzij je anders overeenkomt met je
begeleider, of als je begeleider niet vloeiend Nederlands spreekt/schrijft. Met
toestemming van je begeleider is schrijven in het Engels altijd toegestaan. Je hoeft dit
niet te melden aan de coördinatoren.
- Je scriptie bevat een goede vraagstelling en uiteenzetting van het probleem (inleiding),
op basis van wetenschappelijke, hoofdzakelijk primaire, literatuur.
- Omvang: ~15-25 pagina’s tekst, 6000 – 8000 woorden; maar kwaliteit is leidend!
- Minimaal 20 literatuurreferenties (geen algemene websites, wel van databases e.d.)
- Je scriptie moet tenminste ook de namen van je begeleiders en 2e beoordelaars bevatten
en de plaats waar zij werken (vakgroep, instelling, bedrijf…).
Structuur/vorm
- Tekst is logisch opgebouwd, helder geformuleerd,
(medestudent)
- Correcte stijl en spelling
- Overzichtelijke lay-out
- Bronnen op juiste manier vermeld
- Effectief gebruik van tabellen en figuren
- Je scriptie bevat een abstract en een inhoudsopgave

afgestemd

op

doelgroep

Inhoud
- Vraagstelling: precies en wetenschappelijk
- Goede samenhang, logisch geordend, duidelijk antwoord op vraagstelling
- Goede argumentatie, aandacht voor tegenargumenten etc.
- Eigen verhaal, voldoende verdieping, leesbaar geschreven
Als je de onderzoekvariant van de cursus volgt dan schrijf je naast je scriptie ook een
stageverslag. Dit mag als onderdeel van je scriptie als het onderzoek goed aansluit, of als
apart verslag. Hierin geef je weer welk onderzoek je gedaan hebt, waarom en wat de
resultaten zijn en hoe die te duiden in het kader van de bestaande wetenschappelijke
8

literatuur. Kortom; het onderzoeksverslag moet worden opgesteld volgens de algemeen
geldende richtlijnen van een wetenschappelijk onderzoeksverslag en bevat dus minstens:
- Naam
- Naam en groep begeleiders
- Titel
- Inleiding met onderzoeksvraag, deelvragen en hypotheses
- Materiaal en methode
- Resultaten
- Conclusie/discussie
- Referenties
Let op: Als je er voor kiest je onderzoek in je scriptie op te nemen, zorg er dan voor dat
het verschil tussen je literatuurstudie (de scriptie) en je eigen onderzoek (verslag) duidelijk
is. Het betreft namelijk twee aparte vakken (B-B3ONSCR en B-B3ONST) met eigen
studiepunten en een eigen eindproduct wat de studiepunten verantwoord. Als dit niet helder
is kunnen er dus geen studiepunten worden toegekend. Wellicht ten overvloede, maar het is
dus ook niet toegestaan om een onverhoopte onvoldoende voor je literatuurscriptie te
compenseren met je stage(verslag) en vice versa. Kort gezegd; je literatruurscriptie deel is
dus gebaseerd op een onderzoeksvraag die op basis van literatuur wordt
beantwoord/uitgewerkt, terwijl je stage een meer praktische vraag mag hebben. Dat laatste
kan dus prima als een apart hoofdstuk zijn aan het eind van je scriptie bijvoorbeeld, maar
het is niet de bedoeling dat beide onderdelen te veel door elkaar lopen. Sowieso is het
handig om een logboek/labjournaal o.i.d. toe te voegen als appendix.
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Tot slot:

MURPHY’S LAW:

If anything can go wrong, it will.
Corollaries:

1. Nothing is as easy as it looks.
2. Everything takes longer than you think.
3. If there is a possibility of several things going wrong, the one that causes the most
damage will be the one to go wrong.
4. If you perceive that there are four possible ways in which a procedure can go wrong,
and circumvent these, than a fifth way will promptly develop.
5. Left to themselves, things tend to go from bad to worse.
6. Whenever you set out to do something, something else must be done first.
7. Every solution breeds new problems.
8. It is impossible to make anything foolproof, because fools are so ingenious.
9. Nature always sides with the hidden flaw.

THE MURPHY PHILOSOPHY:
SMILE….tomorrow will be worse.

MURPHEY’S CONSTANT:

Matter will be damaged in direct proportion to its value.
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Bijlage A
Scriptieplan 1:
Probleemstelling: Wat is de evolutionaire achtergrond en moleculaire werking van gedragsmanipulatie door
entomopathogene (arthropod infecting) schimmels?
Kader: De scriptie zal beginnen met voorbeelden van verschillende vormen van gedragsmanipulatie door parasitaire
organismen. Vervolgens wordt de evolutionaire oorsprong en functie van bepaalde gedragsmanipulaties door
schimmels op geleedpotigen besproken. Op de schimmel Ophiocordyceps unilateralis s.l zal dieper worden ingegaan
en effecten op de ecologie en community van de mieren die deze schimmel infecteert zal worden besproken. De
mechanismen van infectie en morfologie van de schimmel in verschillende stadia van infectie zal verduidelijkt
worden. Tot slot zal een overzicht worden gegeven van mogelijke mechanismen van gedragsmanipulatie op
moleculair niveau.
Relevantie: Entomopathogene schimmels zijn zeer belangrijk in het onder controle houden van insectenpopulaties
en voorkomen dat enkele insectensoorten de overhand krijgen en ecosystemen overwoekeren. Deze schimmels
zouden zelfs kunnen worden ingezet om insectenplagen te bestrijden. Er is een groot aantal gedragsmanipulerende
entomopathogene schimmels maar er is echter nog niet heel veel bekend over de moleculaire werking van deze
gedragsmanipulatie. Metabolieten en eiwitten die deze schimmels maken kunnen erg interessant zijn omdat deze
mogelijk van invloed zijn op neurologische processen. In deze scriptie worden resultaten van onderzoeken naar de
moleculaire werking van gedragsmanipulatie besproken.
Methode: De literatuur gebruikt voor deze scriptie zal vooral bestaan uit (primaire) wetenschappelijke artikelen.
Huidige literatuurlijst met korte beschrijvingen:
1. Carruthers, R. I., Larkin, T. S., Firstencel, H., & Feng, Z. (1992). Influence of Thermal Ecology on the Mycosis of a
Rangeland Grasshopper. Ecology, 73(1), 190–204. https://doi.org/10.2307/1938731
➢
Sprinkhanen beschermen zichzelf tegen schimmelinfecties door zon op te zoeken en hun
lichaamstemperatuur tot tegen de 40 graden te brengen om groei van schimmel te remmen of zelfs te doden.
2. Chung, T.-Y., Sun, P.-F., Kuo, J.-I., Lee, Y.-I., Lin, C.-C., & Chou, J.-Y. (2017). Zombie ant heads are oriented relative
to solar cues. Fungal Ecology, 25, 22–28. https://doi.org/10.1016/J.FUNECO.2016.10.003
➢
Dode mieren geinfecteerd door Ophiocordyceps zitten aan de kant van de zon op bladeren en met hun hoofd
in de richting van de zon. Waarschijnlijk spelen solar cues een belangrijke rol bij de gedragsmanipulatie van
Ophiocordyceps en zorgt dit voor de optimale positionering van de mier voor voortplanting van de schimmel.
3. de Bekker, C., Ohm, R. A., Evans, H. C., Brachmann, A., & Hughes, D. P. (2017). Ant-infecting Ophiocordyceps
genomes reveal a high diversity of potential behavioral manipulation genes and a possible major role for
enterotoxins. Scientific Reports, 7(1), 12508. https://doi.org/10.1038/s41598-017-12863-w
➢
Annotatie van genomen, phylogenie van Ophiocordyceps en candidate genes voor behavioral manipulation.
4. de Bekker, C., Ohm, R. A., Loreto, R. G., Sebastian, A., Albert, I., Merrow, M., … Hughes, D. P. (2015). Gene
expression during zombie ant biting behavior reflects the complexity underlying fungal parasitic behavioral
manipulation. BMC Genomics, 16(1), 620. https://doi.org/10.1186/s12864-015-1812-x
5. de Bekker, C., Quevillon, L. E., Smith, P. B., Fleming, K. R., Ghosh, D., Patterson, A. D., & Hughes, D. P. (2014).
Species-specific ant brain manipulation by a specialized fungal parasite. BMC Evolutionary Biology, 14(1), 166.
https://doi.org/10.1186/s12862-014-0166-3
6. Fredericksen, M. A., Zhang, Y., Hazen, M. L., Loreto, R. G., Mangold, C. A., Chen, D. Z., & Hughes, D. P. (2017).
Three-dimensional visualization and a deep-learning model reveal complex fungal parasite networks in behaviorally
manipulated ants. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(47),
12590–12595. https://doi.org/10.1073/pnas.1711673114

➢

Ophiocordyceps groeit overal in de mier behalve de hersenen. Netwerken worden gevormd om de spieren
van de mier heen en muscle fibers werden “geïnvade”. De schimmel veroorzaakde ook atrophy in de spieren
van de mandibles.

7. Geffre, A. C., Liu, R., Manfredini, F., Beani, L., Kathirithamby, J., Grozinger, C. M., & Toth, A. L. (2017).
Transcriptomics of an extended phenotype: parasite manipulation of wasp social behaviour shifts expression of
caste-related
genes.
Proceedings.
Biological
Sciences,
284(1852),
20170029.
https://doi.org/10.1098/rspb.2017.0029
➢
Gedragsmanipulatie in wesp. Worker wesp genexpressie patroon wordt veranderd in expressiepatroon van
een queen. Dit zorgt onder andere voor het verlaten van het nest op andere momenten.
8. Gryganskyi, A. P., Mullens, B. A., Gajdeczka, M. T., Rehner, S. A., Vilgalys, R., & Hajek, A. E. (2017). Hijacked: Cooption of host behavior by entomophthoralean fungi. PLOS Pathogens, 13(5), e1006274.
https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1006274
➢
Huisvliegen worden geinfecteerd door gedragsmanipulerende schimmel. Deze schimmel zorgt dat de vlieg
een plek opzoekt waar de kans groot is dat andere vliegen ook zullen komen. Hier spreid hij zijn vleugels
waardoor deze de groei van een vruchtlichaam van de schimmel niet in de weg zitten. De schimmel is
gevoelig voor de temperatuur. Groeit het best in de vlieg bij 10-20 graden. Bij 30 graden vrijwel niet. Vliegen
in een vroeg stadium van infectie zoeken warme plekken op om zich te genezen van de schimmel.
9. Hughes, D. P., Andersen, S. B., Hywel-Jones, N. L., Himaman, W., Billen, J., & Boomsma, J. J. (2011). Behavioral
mechanisms and morphological symptoms of zombie ants dying from fungal infection. BMC Ecology, 11(1), 13.
https://doi.org/10.1186/1472-6785-11-13
10. Pontoppidan, M.-B., Himaman, W., Hywel-Jones, N. L., Boomsma, J. J., & Hughes, D. P. (2009). Graveyards on the
Move: The Spatio-Temporal Distribution of Dead Ophiocordyceps-Infected Ants. PLoS ONE, 4(3), e4835.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0004835
➢
Er zijn zogenaamde graveyards van dode mieren te vinden die in de buurt van elkaar in een blad hebben
gebeten met een “death grip”. Gezonde mieren proberen deze graveyards te vermijden en proberen zoveel
mogelijk aan de top van het regenwoud te foerageren en zo min mogelijk op de grond te komen waar het
risico op infectie veel hoger is. De graveyards van geinfecteerde mieren bepalen sterk de structuur van
mieren gemeenschappen.
11. Pull, C. D., Ugelvig, L. V, Wiesenhofer, F., Grasse, A. V, Tragust, S., Schmitt, T., … Cremer, S. (2018). Destructive
disinfection of infected brood prevents systemic disease spread in ant colonies. ELife, 7.
https://doi.org/10.7554/eLife.32073
➢
Omdat in sociale groepen zoals bij mieren infecties heel snel kunnen verspreiden zijn er in deze
gemeenschappen “maatregelen” om uitbraken te voorkomen. Geinfecteerde puppae of mieren worden
gedood tijdens de non-infectious incubation period. Gedragsmanipulerende schimmels zijn waarschijnlijk een
adaptatie om aan deze vorm van social immunity defenses te ontkomen. Dit gebeurd doordat geinfecteerde
hosts de kolonie verlaten voordat ze worden gedood door soortgenoten.
12. Wang, C., & Wang, S. (2017). Insect Pathogenic Fungi: Genomics, Molecular Interactions, and Genetic
Improvements. Annual Review of Entomology, 62(1), 73–90. https://doi.org/10.1146/annurev-ento-031616-035509

Scriptieplan 2:
Main question
What is the effect of infection with Aspergillus fumigatus on the Wnt-signaling pathway in type 2 alveolar
epithelial cells and what is the effect of this change in Wnt-signaling on the interaction with the
pathogen?
Relevance and framework
A. fumigatus is an opportunistic fungal species and the main cause of aspergillosis in immunodeficient
patients. Infection occurs through inhalation of spores. These spores spread through air and on average
every human being inhales 200-300 each day.
Research was performed to determine the pathogenic properties of A. fumigatus. One of the
observations was that internalization of A. fumigatus spores in human lung carcinoma epithelial cells
(A549 cells) was more efficient than internalization of A. niger.
A gene expression analysis showed that A. fumigatus and A. niger had a different change in gene
expression upon co-cultivation with A549 cells. Moreover, a different expression pattern in the A549 cells
co-cultivated with these Aspergillus strains was observed. A549 cells infected with A. fumigatus showed a
down-regulation of the beta-catenin TCF7L2 complex. This complex is important for cell-cell adhesion and
has an important role in Wnt-signaling. The Wnt-signaling pathway was recently linked with expression of
genes involved in inflammation and the innate immune system.
In unpublished experiments, it was observed that activation of the Wnt pathway in A549 cells decreased
association of A. fumigatus to these lung epithelial cells specifically, and not the association of A. niger.
Internalization was for both fungal species not affected.
The question that arose is how A. fumigatus is able to influence the Wnt-signaling pathway in A549 cells
and what could this mean in context of its life-style in A549 cells. Furthermore, what the effect of the
Wnt-signalling pathway might be on interaction with the pathogen.
Method
For this thesis, literature of the last decades will be evaluated. These scientific articles will mostly be
primary articles, reviews and a PhD thesis.
Because there is limited (or no) literature dealing with the main question, an answer or model can
hopefully be proposed by answering several sub-questions.
- What is known about the Wnt-signaling pathway in type 2 alveolar cells and other epithelial cells?
- What is known about the activation of Wnt-signalling in type 2 alveolar cells due to infection with
other microorganisms?
- What is known about the effect of Wnt-signalling in host cells on the interaction with microorganisms?
Planning
Meeting with supervisor every Tuesday.
-

May 14: Hand in plan for thesis
May 25: Hand in plan for writing
June 21: Hand in first version thesis and report internship
June 29: Hand in final version and report internship

Preliminary literature
1.
2.
3.
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4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.
19.
20.

Du, Q., Zhang, X., Cardinal, J., Cao, Z., Guo, Z., Shao, L., and Geller, D.A. (2009). Wnt/beta-catenin signaling
regulates cytokine-induced human inducible nitric oxide synthase expression by inhibiting nuclear factor-kappaB
activation in cancer cells. Cancer Res. 69, 3764-3771.
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Huang, J., Xiao, D., Li, G., Ma, J., Chen, P., Yuan, W., Hou, F., Ge, J., Zhong, M., Tang, Y., Xia, X., and Chen,
Z. (2014). EphA2 promotes epithelial-mesenchymal transition through the Wnt/beta-catenin pathway in gastric
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Li, Y., Shi, J., Yang, J., Ma, Y., Cheng, L., Zeng, J., Hao, X., Ma, C., Wang, Y., and Liu, X. (2014). A Wnt/betacatenin negative feedback loop represses TLR-triggered inflammatory responses in alveolar epithelial cells. Mol.
Immunol. 59, 128-135.
Liu, X., Lu, R., Wu, S., and Sun, J. (2010). Salmonella regulation of intestinal stem cells through the Wnt/betacatenin pathway. FEBS Lett. 584, 911-916.
Ma, B., and Hottiger, M.O. (2016). Crosstalk between Wnt/beta-Catenin and NF-kappaB Signaling Pathway
during Inflammation. Front. Immunol. 7, 378.
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2014, 310183.
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Signaling Pathway as a Regulator of the Interferon Response during Flavivirus Infection. J. Virol. 91, 16. Print
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Responses by Wnt/beta-Catenin Signaling in Dendritic Cells: A Novel Immunotherapy Target for Autoimmunity
and Cancer. Front. Immunol. 7, 460.
Swafford, D., and Manicassamy, S. (2015). Wnt signaling in dendritic cells: its role in regulation of immunity
and tolerance. Discov. Med. 19, 303-310.
Swidergall, M., Solis, N.V., Lionakis, M.S., and Filler, S.G. (2018). EphA2 is an epithelial cell pattern
recognition receptor for fungal beta-glucans. Nat. Microbiol. 3, 53-61.
Zhou, Y., Sztukowska, M., Wang, Q., Inaba, H., Potempa, J., Scott, D.A., Wang, H., and Lamont, R.J. (2015).
Noncanonical activation of beta-catenin by Porphyromonas gingivalis. Infect. Immun. 83, 3195-3203.

Scriptieplan 3:
Positioning of the cleavage furrow for asymmetrical cell division in the
1-cell stage of the Caenorhabditis elegans embryo
RESEARCH QUESTION(S)
How are the plane of cleavage – and concomitantly the cleavage furrow – positioned in the 1-cell stage of the
Caenorhabditis elegans embryo determined? What models have been proposed that (at least partially) explain the
positioning of the cleavage furrow? What are the contributions of the astral microtubules and what does the spindle
midzone contribute? What signalling molecules are responsible and how do these relate to / interact with each
other in pathways?
SCIENTIFIC FRAMEWORK AND RELEVANCE
This thesis will focus on the establishment of the cleavage plane and cleavage furrow in the 1-cell stage of the C.
elegans embryo. The positioning of the cleavage furrow is of crucial importance in asymmetric cell division since its
location determines the sizes of the daughter cells. The zygote should divide asymmetrically, resulting in two
daughter cells that differ from each other in both cell fate determinants and size. To accomplish this, the mitotic
spindle needs to be precisely positioned, and concomitantly the cleavage furrow needs to be exactly on the correct
location. Only then will the cell division give rise to two daughter cells that differ in size. Deficiencies in cleavage
furrow positioning may result in multinuclear cells, or cells containing only a centrosome and no nucleus at all. The
molecular mechanisms that underlie the positioning of the cleavage plane are not yet fully understood and
therefore need to be elucidated. Cells’ ability to divide asymmetrically is essential for creating many different cell
types during development, as well as in tissue maintenance by stem cells. Gaining insight in the mechanisms that
determine asymmetrical cell division is crucial as it will aid cancer research as well as provide useful knowledge in
stem cell research. Furthermore, defects in asymmetrical cell division may lead to developmental disorders as well
as late-onset diseases such as cancer.
C. elegans is a useful model organism to study asymmetric cell division in early developmental stages as the
complete cell lineage is predetermined. Additionally, RNAi screens, CRISPR Cas9 and low copy transgene
introduction in the germline can quite easily be used.
At least two separate mechanisms contribute to the establishment and positioning of the cleavage furrow,
and this thesis will discuss both the contributions of the astral microtubules and the midzone microtubules to
cytokinesis. Additionally, I will elaborate on several models that have been proposed over the past years that may
(partially) explain how cytokinesis is accomplished. The goal of this thesis is to provide an accurate overview of
current knowledge on determination and positioning of the cleavage furrow, as well as insight into current models,
theories and hypotheses. To accomplish the latter goal, comparisons with other model organisms will be made.
Many key components of asymmetrical cell division pathways have known homologs in other model organisms and
therefore I will attempt to compare C. elegans mechanisms to those in e.g. Danio rerio and Drosophila melanogaster
as well.
METHOD/ WRITING PLAN
Primary and secondary scientific literature will form the foundation upon which this thesis will be written. The main
preliminary structure of my thesis is as follows:
Introduction
1000 words
1
Brief general introduction
1.1
Fertilization (point of entry, centrioles, centrosome maturation)
1.2
Polarity establishment (symmetry breaking; polarity establishment; maintenance)
2
Brief introduction to essential C. elegans knowledge
3
Relevance
4
Introducing research question, sub questions and hypotheses
Chapter 1 Spindle positioning
1000 words
1.1
Introducing the players
1.2
Spindle positioning and its link to cytokinesis
Chapter 2 Cytokinesis
1500 words
2.1
Bird’s eye view of the 4 sequential cytokinesis steps

2.2
Equatorial stimulation model
2.3
Polar relaxation model
2.4
Two consecutive signals model
Chapter 3 Midzone contribution
Chapter 4 Astral contribution
Discussion & Conclusion

1500 words
1500 words
1000 words

PROPOSED TIME SCHEDULE
DATE
DEADLINE
20-04-18 11:30
Meeting with Supervisors
24-04-18 17:15
Scriptiecursus: Werkcollege 1
26-04-18 17:15
Scriptiecursus: Werkcollege 2
01-05-18 11:00
Meeting with Supervisors
10-05-18
Finishing Thesis proposal draft version
14-05-18 23:59
Scriptieplan deadline
15-05-18 17:15
Scriptiecursus: Werkcollege 3
18-05-18
First version Introduction + Chapter 1
24-05-18
First version Chapter 2 + 3
31-05-18
First version Chapter 4 + 5
07-06-18
Finish processing introduction + Chapter 1 feedback
14-06-18
Finish processing Chapter 2 + 3 feedback
21-06-18
Finish processing Chapter 4 + 5 feedback
22-06-18 – 28-06-18
Finetuning thesis, final details
29-06-18
Thesis deadline
25-07-18
Grades in Osiris deadline
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Scriptieplan 4:
Plan bachelor thesis:

The influence of habitat fragmentation on the movement patterns of animals

Research question:

How does habitat fragmentation influence the movement patterns of animals?

Framework:
In the research field of ecology, a lot of attention has been given to understand the influence of habitat
fragmentation on changes in biodiversity (Tilman et al., 1994; Zipperer, 1993). However, there is significantly less
research available about the influence of fragmentation on the movement patterns of organisms. During my thesis I
want to take a look at how fragmentation can influence these movement patterns due to changes in patch size,
patch connectivity and intra specific interactions between individuals (for example territorial behaviour). To
understand how and why intra specific interactions are influenced, the impact of fragmentation on population
densities of different species should also be considered. I will mostly search for literature about forest species but
due to the low availability of data and papers on this specific subject I will also have to use literature about species in
other biomes to get an idea about the general effects of habitat fragmentation on different kind of species’
movement patterns.

Relevance:
Deforestation, which can lead to an increase in habitat fragmentation, is one of the most important causes of
species loss (Henle et al., 2004; Tilman et al. 1995). It is therefore relevant to understand the consequences of
habitat fragmentation on the environment and organisms living in these environments. Habitat fragmentation may
lead to a change in movement patterns of animals which consequently can alter the amount of gene flow between
populations (Diffendorfer et al., 1995; Frankham et al., 2002). Furthermore, it can also influence the seed dispersal
distance by frugivores (Jordano et al., 2007). Therefore, this research is not only important for the conservation of
species but also for the conservation of whole ecosystems.

Method:
To answer the research question, I will use a lot of literature. To be able to find the right literature, the research
question has been split up in five sub questions:
•
How does habitat fragmentation influence the environmental factors in- and outside the fragment?
•
How does habitat fragmentation influence the population densities of different species?
•
What are the effects of habitat fragmentation on the direct intra specific interaction between individuals?
•
What are the effects of this changing environment and degree of interactions on the movement patterns of
animals?
•
What are the implications of this research?

Time schedule
Week 3: Writing a plan for my thesis
Week 5: Writing an extensive thesis plan
Week 9: Writing a first version of the thesis
Week 12: Finishing end version of the thesis
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•
•
•
•
•

Diffendorfer, J. E., Gaines, M. S., & Holt, R. D. (1995). Habitat fragmentation and movements of three small mammals
(Sigmodon, Microtus, and Peromyscus). Ecology, 76(3), 827-839.
Frankham, R., Briscoe, D. A., & Ballou, J. D. (2002). Introduction to conservation genetics. Cambridge
university press.
Henle, K., Lindenmayer, D. B., Margules, C. R., Saunders, D. A., & Wissel, C. (2004). Species survival in fragmented landscapes:
where are we now?. Biodiversity and conservation, 13(1), 1-8.
Jordano, P., Garcia, C., Godoy, J. A., & García-Castaño, J. L. (2007). Differential contribution of frugivores to complex seed
dispersal patterns. Proceedings of the National Academy of
Sciences, 104(9), 3278-3282.
Tilman, D., May, R. M., Lehman, C. L., & Nowak, M. A. (1994). Habitat destruction and the extinction debt. Nature, 371(6492),
65-66.
Zipperer, W. C. (1993). Deforestation patterns and their effects on forest patches. Landscape Ecology, 8(3), 177-184.

Bijlage B
Voorbeeld schrijfplan
Writing plan

Title:

Battles of the bodies; antibodies versus nanobodies.

Subtitle:

A review evaluating immunomodulatory potential of NB future perspectives of NBs in cancer
immunotherapy.

1. Abstract:
a.

Exciting summary.

2. Chapter 1: Introduction of cancer-the problems
a.

b.

c.

Highlight problem- what is cancer and summary of conventional treatment strategies
i. Highlight the problems with conventional cancer treatment
1. Not always targeted therapy, high collateral damage.
2. Side effects
3. Even if one cell left behind after surgery it is enough to cause re growth of
tumor.
a. Taken together, these data provide supporting evidence that the
residual breast tumor cell populations surviving after conventional
treatment may be enriched for subpopulations of cells with both
tumor-initiating and mesenchymal features1
b. Mutations leading to reistance
c. Utations leading to increase cancer signaling or
d. Amplicifaction of cancerous gene.
Increase recurrence of cancer after treatment
i. Conventional treatment has an influence on Immune involvement leading to cancer
recurrence. Conventional cancer therapy less favorable.
1. Surgery, or other perturbing factors, might modulate the transition of
dormant cancer cells to rapidly growing ones. These may be due to a
perturbation of the mechanisms of tumor regulation such as local immunity
or angiogenesis2
ii. Question: so why is cancer so difficult to treat:
1. Highlight complexity of tumor microenvironment.
a. Interactions between immune cells, tumor cells
i. Leading to immune suppression and tumor development
ect.
Therefore, new Approach
i. ->immunomodulation: look at immunotherapy for cancer
1. CAR-T
2.
ii. selective targeting approach Abs, NBs as well as appropriate immune initiation.

3. Chapter 3: Solutions: What are Abs & NB
i.

Back ground Abs and NB:
1. Origin
2. history
3. Production of Abs
ii. Compare characteristics and general functionality of Abs and NB3
1. ABS
a. 23 mAbs approved. US food and drug-> promising
b. Explain how it works-> binding to receptor, stop signaling.

c. Application-> molecular imaging
d. Dis: size (150 kDa)-binding site barrier- effect distribution
e. Good half-life (several days)
2. Explain why FAB, FV and scFv are excluded in this discussion
a. FABs, FV and scFV problems: stability and production and affinity.
b. In contrast, the binding interfaces of Fabs' and other mAbs' derived
fragments are more flat and less flexible, limiting the interactions
of mAbs and antibody fragments solely to the surface of antigens 4
3. NB
a. Small- better penetration into tissue
b. higher clearance ( can be bad- less accumulation at target tissue).
c. High refold capacity: do not aggregate because disulfide bride.
Refold to original state after temp goes back down.
d. Modular single domain characteristics easy to adapt for bispecific
bivalent purposes.
e. Absent post translational modifications, therefore NB can be
produced in yeast and bacterial.
i. Nbs are well also expressed in probiotic bacteria and,
when they are expressed in Lactobacillus paracasei or
Lactococcus lactis, they are called ‘lactobodies’. These
are useful for the delivery of Nbs against pathogenic
enteric bacteria [29]
1. ant, N. et al. (2006) Lactobacilli expressing
variable domain of llama heavy-chain antibody
fragments (lactobodies) confer protection
against rotavirus-induced diarrhea. J. Infect. Dis.
194, 1580–1588
4. Therefore promising, wide variety applications.
iii. Discuss specific immunomodulatory capabilities of Abs:
1. Conventional Abs-FC tail
a. Trigger ADCC
i. Explain ADCC: purpose (in regard to original context:
bacterial pathogen) mechanism, effects, type of
involvement.
b. Trigger CDC
i. CDC purpose mechanism, effects, type of involvement.
c. Effect of ADCC/CDC on cancer eradication.
2. Compare this to NBs- no FC domain.
Also discuss humaninsed Abs, chimeric proteins. Cause no desirable immune reactions, making it difficult to re
medicate in people ect. NBs don’t have this problem: Although they do not originate from humans, Nbs have a
low immunogenicity because of a large sequence identity with the human VH gene family III. 5

4. Chapter 4: Current research/ clinical trials of Abs
a.

b.

Focus only on literature that relies on capabilities of FC domain for immunotherapy
i. Not additional adjuvants.
ii. Do I divide immunotherapy in its targets? Tumor or immune cells.
25 us FDA approved mABs6

5. Chapter 5: current research NBs
i. Explain the focus on NB and NB eliciting immune response, not a focus on NB
directed against bacteria of NBs used as drug delivery systems or imaging. Only focus
on nbs linked to effector moieties. ( and not effector moieties like lactamase
activating cephalosporin mustard) poison, still like conventional chemo.

a.

b. NB used to bind, to stop or increase signaling
i. Cancer examples.
1. Anatagonistic NBs can control tumor cell growth and proliferation and are
able to induce apoptosis by suppression of signal transduction
a. EGFR. 7,8
b. Hepatocyte growth factor (HGF)9
2. Targeting two different tumor-related proteins simultaneously, as has been
suggested for EGFR and HGF, is assumed to have stronger antitumor effects
because simultaneous blockage achieved by linking two Nbs, would, for
example, overcome acquired resistance to inhibitors of the signaling
pathways. In this regard, a bifunctional multivalent antibody comprising Nb
and affibody moieties (MaAbNA; Fig. 1a) in which an antiEGFR Nb is coupled
to two anti-HER2 affibodies, has been developed.9
3. Affibodies are Ab mimetics comprising three a-helices derived from protein
A of Staphylococcus aureus
a. Affibodies immune reaction?
4. Not just target tumor related proteins but also chemokine receptors
a. Which can drive tumor progression.
b. Chemokine Receptor CXCR7 Reduce Head and Neck Cancer Cell
Growth in Vivo10
i. This is also done with anti-VEGF.
c. Leptin involved in cancer.
i. Neutralizing NBs
ii. But can interfere with central function of leptin if
systemically administered. Therefore must find peripheral
anti-leptin NBs. 10
5. Alternative examples of signaling stop, i.e bacteria
6. Nbs against bacterial surface proteins can interfere with bacterial
attachment to host cells,such asthe prophylactic anti-F4 Nbs generated
against enterotoxigenic orshigatoxin-producing Escherichia col
a. Orally fed seeds producing designer IgAs protect weaned piglets
against enterotoxigenic Escherichia coli infection11.
i. we designed anti-ETEC antibodies by fusing variable
domains of llama heavy chain-only antibodies (VHHs)
against ETEC to the Fc part of a porcine immunoglobulin
(IgG or IgA) and expressed them in Arabidopsis thaliana
seeds.
Other research with NB in cancer therapy.
b. Biggest problem is still absence of immunostimulatory
c. Highlight problem: no FC tail
d. How is this overcome/improved: engineered
ii. NB-FC fusion, good for immune stimulation but also good for improving half-life,
killing two birds with one stone. Subsequently, our highest affinity VHH (C2) was
fused to a human Fc fragment to create a VHH2-Fc antibody that would offer
prolonged serum persistence12
c. NB-FC fusion:
i. Immunotoxin: stimulate pathogen protocol
ii. Immunocytokines: NB-cytokine fusion.
1. NB-mutant INFy. 1000 more selective.
2. cell-specific targeting of cytokine activity13
3. Chimeric proteins comprising mutant leptin or IFN fused to an anti-TNFR1
Nb or to a Nb specific for programmed cell death 1 ligand 2 (PD-L2),
respectively, were also described.

d.

e.

f.

ADCC boosters-intervene in intrinsic immune system
1. In 2008, two Nbs (C21 and C28) isolated from a llama immune library were
found to specifically bind Fc-g-RIIIa, an Fc-receptor class that binds to the Fc
portion of Abs with important antitumor effects [67]. This receptor is found
on natural killer (NK) cells, mononuclear phagocytes, and neutrophils, and
the advantage of this approach is that these Nbs do not engage or compete
with serum IgG forreceptor binding, unlike conventional Abs. Moreover,
their cytotoxic activity is independent of Fc glycosylation and Fc-g-RIIIa
polymorphism and, unlike anti-CD3 bispecific antitumor Abs, they do not
engage regulatory T cells because these cells do not express Fc-g-RIII. Thus,
upon Nb binding to the Fc-g-RIII of NK cells, an agonistic reaction is elicited
that boosts an interferon (IFN)-g response. Fusion of this Nb with an
anticarcinoembryonic antigen (CEA) Nb led to in vitro lysis of CEA+ tumor
cells because of NK cell activity, as well as to in vivo reduction of tumor
growth in CEA+ tumor xenografted mice14
2. Alternative to activating immune response.
a. Targeting FC receptors on NKs, fusion NBs
i. Activating NK cells by developing NBs against FC receptors
for cancer targeting.14
ii. Single-Domain Antibody–Based and Linker-Free Bispecific
Antibodies Targeting FcγRIII Induce Potent Antitumor
Activity without Recruiting Regulatory T Cells15
b. NB targeting voltage gated ions, activating T cells.
i. In vitro, the Nb potently blocked the gating-dependent
channel, stimulating the T cell response, and in vivo proofof-concept was provided in a rat delayed-type
hypersensitivity model.16
ii. These Nbs could either block or potentiate P2X7 on T cells
and macrophages. Agonistic Nbs boost immunity and are
useful in oncology by contrast, antagonistic Nbs will block
the inflammatory response and could be used as antiinflammatory agents in inflammation or neurological
disorders
iii. In addition, long-term treatment with the Nb expanded
the suppressive Treg activity. Furthermore, this Nb is a
valuable tool for studying how the ARTC2/P2X7 pathway
regulates immune cells and its possible in vivo
pathophysiological implications 17
c. Anti-toxin NB linked to CD11B/CD18-construct found to have
effector functions, ergo elimination of the toxinimmunocomplexes.18
d. As effector domain, we assayed a VHH specific for Mac-1
(CD11b/CD18). This surface integrin receptor, which is expressed
on most innate immune cells types, plays an essential role in the
elimination of complement opsonized microorganisms
e. Lentiviral technologies ??
CAR-T with nanobodies??
i. Engineering T-cells19 to express a specific NB as targeting or binding moieties.
ii. Nanoconstructed receptors20,21, 22
Clinical studies for NB, low immunotoxicity
i. In nine clinical studies with Nbs, the incidence of antidrug antibodies was low (3%)
and their presence mainly transient. In addition, they did not influence the safety or

efficacy of the Nbs [26]. Nevertheless, other groups have reported important
immune adverse events that even led to discontinuation of clinical trials [27,28]
1. Snoeck, V. (2013) Current Experience in Immunogenicity Assessment of
Next-Generation Biologics: Nanobodies, Ablynx
2. Holland, M.C. et al. (2013) Autoantibodies to variable heavy (VH) chain
Ig sequences in humans impact the safety and clinical pharmacology of
a VH domain antibody antagonist of TNF-alpha receptor 1. J. Clin. Immunol.
33, 1192–120328
3. Papadopoulos, K.P. et al. (2015) Unexpected hepatotoxicity in a phase I
study of TAS266, a novel tetravalent agonistic nanobody(R) targeting the
DR5 receptor. Cancer Chemother. Pharmacol. 75, 887–895.
ii. 2 of these clinical trails was for cancer research possibilities, both trails did not
continue beyond phase 1 trails.
1. ALX-0651-unlikely to achieve better effects than standard care5
2. TAS266-hepatotoxity5
iii. The finding that BBB transport is possible via the Nb platform is of paramount
importance because, unlike conventional Abs, several Nbs were reported to cross
that barrier, partially because of the absent Fc-receptor-mediated efflux to the
blood. Other mechanisms by which Nbs are transported vary from one Nb to
another. First, spontaneous transport might be feasible because of the small size or
high isoelectric point(pI) ofthe Nb, and pathological inflammatory conditions that
compromise the BBB integrity increase their transport.23,24,25

6. Combination of both NB and Abs complexes
a.
b.

A nanobody activation immunotherapeutic that selectively destroys HER2-positive breast
cancer cells26
Also tried with toxins27

Discussion/ conclusion
•
•
•
•

•
•
•

•

Production benefits- post translational folding, stable durable,, can exit in many harsh envirnments
preferred to Fabs
Penetration better than Abs
Strong binding -crytptic places/ long CDR3
Not much expected from Nbs because no FC part:
o But good because less immunotoicity
o And will innovative imporvements overcame FC parblems
NBs built to increase NK activity against cancer.
Immunocytokines used to kill cancer
Cancer immunotherapy for viruses-prevenative strategies?
o Viruses that lead to cancer (DNA and RNA viruses)
▪
Epstein-Barr virus, human papilloma virus, hepatitis B virus, and human herpes
virus-8 are the four DNA viruses that are capable of causing the development of
human cancers. Human T lymphotrophic virus type 1 and hepatitis C viruses are the
two RNA viruses that contribute to human cancers.28
▪ NBs could be used in different levels viral replication stages:
• Preventing virus-cell attachment, viral entry, viral uncoating. 29,30
▪ NB directed against hep C→ stop viral cell entry and cell-cell transmission,
neutralizing function as well as transmission decrease. 31
▪ VHH connected to penatratin,can enter cell→transbody, inhibits replication. 32
Undoubtedly, the major obstacle is the delivery of Nb-expressing vectors, but gene therapy is feasible
because Nbs are simple molecules expressed from a single gene
o CAR-T

•

•
•
•

Strategies for continuous intracellular delivery have already been devised and could also be
transferred to Nb applications [335]. Additionally, the expression of the Nb of interest as a transbody
can be considered because the cell-penetrating protein of this fusion construct will guide the Nb inside
the cell.
General improvements for production of NBs-phage libraries/panning.
o No immunizing in lamas -> genetically altered mice
Nbs in the environment- resistance?
Al with all so much is possible with NBs that it is likely to overcome the inadequacies of Abs in no time,
and take over the market soon.

Questions:
•
•
•

Nbs go via renal clearance and expelled via the body, how do Abs get expelled-as normal Abs-> cleared
by immune cells?
Cancer viruses?
Patent on NBs? With permission from ablynx?
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Bijlage C
Inleiding
(Biodiversiteit in ecosystemen)
2010 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Jaar van de Biodiversiteit. Een actueel
thema, want nog nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid is er sprake geweest van
zo’n grootschalige extinctie van soorten en vernietiging van habitats. Eerdere doelen om de
achteruitgang van de biodiversiteit een halt toe te roepen (VN Rio Earth Summit 1992, SCBD
2002), blijken niet gehaald. Er zijn groeperingen die vinden dat planten en dieren een
bestaansrecht hebben dat volkomen los staat van elk menselijk oordeel en uitsluitend om die
redenen het beschermen en behouden waard zijn (Erlich & Erlich 1992, Pearce 2007, Justus et
al. 2008). Deze intrinsieke waarde van soorten staat los van de vraag of het verlies van
biodiversiteit niet op termijn zal leiden tot onomkeerbare schade aan ecosystemen en daarmee
aan ons eigen voortbestaan.
Natuurbeheerders streven veelal naar een maximalisatie van de biodiversiteit in hun terreinen.
Klimaatverandering en habitatdestructie en -fragmentatie vormen daarin grote bedreigingen,
zowel op lokale als op wereldschaal (Sala et al. 2000, Root et al. 2003, Thomas et al. 2004,
IPCC 2007). Zo voorspellen Thomas et al. (2004) dat meer dan de helft van de door hen
onderzochte 1.350 plantensoorten in Europa (~10% van de Europese flora) tussen nu en 2050
de status kwetsbaar, bedreigd, ernstig bedreigd of uitgestorven zou kunnen krijgen als de
huidige CO2 uitstoot gelijk blijft. De huidige extinctiesnelheid op onze planeet ligt naar
schatting wel 100 tot 1.000 keer hoger dan voor de aanwezigheid van de mens (Pimm et al.
1995, Lawton & May 1995).
Maar hoe erg is die afname van biodiversiteit eigenlijk? Hierover worden al jaren verhitte
wetenschappelijke discussies gevoerd. Enerzijds zijn er onderzoekers die erop wijzen dat
biodiversiteitafname een verminderd functioneren van ecosystemen tot gevolg heeft (Tilman
et al. 1997, Chapin et al. 2000, Scheffer et al. 2001, Hector et al. 2001). Zo laten de modellen
van Scheffer et al. (2001) zien dat bij een biodiversiteitafname het herstelvermogen van
ecosystemen na ‘schade’ door fluctuaties in het milieu verstoord kan raken. Hierdoor kan het
ecosysteem langdurig in onbalans raken, waardoor onomkeerbare veranderingen in het
functioneren optreden. Naast de impact op de natuur, heeft dit ook consequenties voor de
mens, omdat deze sterk afhankelijk is en van de ‘Ecosystem Services’; de natuurlijke
hulpbronnen die voortvloeien uit (gezonde) ecosystemen. De relatie tussen veranderingen op
wereldschaal (‘Global Changes`), het functioneren van ecosystemen, Ecosystem Services en
de belangen van de mens, staan weergegeven in figuur 1.1. De figuur is afkomstig van het in
Nature gepubliceerde artikel van Chapin et al. (2000).
Anderzijds concluderen Srivastava & Vellend (2005), Ridder (2008) en Petchey & Gaston
(2009) dat biodiversiteitafname niet per definitie het functioneren van een ecosysteem
beïnvloedt. Zij stellen dat de vitale functies van een ecosysteem vaak afhankelijk zijn van de
bijdrage van algemeen voorkomende soorten, de zogenaamde functionele groepen, die ofwel
goed bestand zijn tegen verandering, ofwel vervangbaar zijn. Verlies van zeldzame soorten
heeft dan niet of nauwelijks impact op het functioneren van het ecosysteem en daaruit
voortvloeiende Ecosystem Services. Biodiversiteitverlies leidt alleen tot ineenstorting van het
systeem als zelfs de meest dominante soorten die de basale functies binnen het ecosysteem
vervullen worden vernietigd, zoals bij de omschakeling van natuurgebied naar intensieve
landbouwgrond. Natuurbeschermers zouden zich dus moeten richten op het in stand houden
van functionele groepen, in plaats van op maximalisatie van de biodiversiteit.

Figuur 1.1. De relatie tussen milieu- en biodiversiteitveranderingen die zijn veroorzaakt door de mens en het functioneren
van ecosystemen. (1) Menselijke activiteiten, gebaseerd op economische, culturele, intellectuele, esthetische en spirituele
behoeftes, veroorzaken wereldwijd veranderingen in biochemische cycli, landgebruik en soortmigratie/ invasie (2). Dit heeft
weer veranderingen in de biodiversiteit (3) tot gevolg en beïnvloedt rechtstreeks de processen binnen ecosystemen (8).
Biodiversiteitverandering leidt ook tot verandering in soortmigratie/invasie en veranderingen in (genetische) eigenschappen
van soorten, wat weer aanleiding is tot veranderingen van het functioneren van het hele ecosysteem: Ecosystem Processes (5)
en Ecosystem Services (4) (6 (indirect)). Door verminderd functioneren van het ecosysteem loopt de biodiversiteit nog verder
terug (7). Een afname van Ecosystem Services beïnvloeden het menselijk gebruik en daarmee is de cyclus rond. (Uit Chapin
et al. 2000)

Deze interessante tegenstrijdigheid in de conclusies van onderzoekers die de relaties tussen
Ecosystem Services, de vitale processen binnen ecosystemen en biodiversiteit proberen te
achterhalen, vormt de basis voor deze bachelorscriptie. Door te bepalen wat biodiversiteit
precies is, hoe ze wordt gemeten, waardoor ze wordt bedreigd en hoe deze gegevens ten
grondslag liggen aan theorieën en modellen zal uiteindelijk een afweging worden gemaakt
tussen de twee visies en een voorlopig antwoord worden gevormd op de vraag hoe
ecosysteemfuncties samenhangen met biodiversiteit.

