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PROGRESSIEVE MULTIPLE SCLEROSE (PMS)
Momenteel wordt de systemische afgifte van 
geneesmiddelen voor PMS beperkt door het onvermogen 
van geneesmiddelen om de bloed-hersenbarrière (BBB) 
te passeren. Het PMSMatTrain-project zal nieuwe 
technologie ontwikkelen die een gecontroleerde en 
gerichte afgifte van therapeutische moleculen 
rechtstreeks aan het hersenweefsel mogelijk maakt, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van 'afstembare' 
biomaterialen die een multi-gefaseerde afgifte van 
therapeutica mogelijk maken vanuit een minimaal 
invasief implanteerbaar apparaat in de schedel. Specifiek 
gericht op het genereren van medicijnregimes voor de 
behandeling van de latere progressieve fasen van MS, 
zullen cocktails van ontstekingsremmende middelen en 
moleculen die het herstel en de bescherming van 
neuronen bevorderen, worden bestudeerd met behulp 
van geavanceerde modellen van ziektepathologie, in 
silico-modellering van medicijnafgifte en -verspreiding, 
evenals ontwikkeling van een op scaffolding gebaseerd 
medisch hulpmiddel.

PROGRAMMADOELEN
1. Ontwerpen van een apparaatbehuizing met 
gefunctionaliseerde hyaluronan-gebaseerde scaffolds 
voor toediening van therapeutische middelen

2. Ophelderen van het effect van 
ontstekingsremmende en neurotrofe groeifactoren op 
de pathofysiologie van MS

3. Uitvoeren van preklinische testen van apparaat- en 
medicatieregimes en opschalen van het 
toedieningsapparaat ter voorbereiding op klinische 
onderzoeken

4. Bieden van onderzoek en aanvullende opleiding 
van wereldklasse aan een nieuwe generatie 
hoogopgeleide onderzoekers op het gebied van nieuwe 
toedieningssystemen voor neurologische 
aandoeningen

TRAINING VAN ONDERZOEKERS
De aangeworven beginnende onderzoekers (early stage 
researchers, ESR's) zullen een verplichte 
discipline-specifieke, generieke en aanvullende opleiding 
krijgen. Het Joint Research Education and 
Training-programma van PMSMatTrain biedt 
hoogwaardig onderzoek en overdraagbare 
vaardigheidstrainingen op het gebied van intellectueel 
eigendom, leiderschapsvaardigheden, innovatie, 
regelgevingszaken, genderbeleid en evaluatie van 
medische hulpmiddelen.

Een uniek kenmerk van de subsidie is de op maat 
gemaakte training binnen vier zomercursussen voor 
onderzoek voor vroege onderzoekers die deelnamen aan 
dit speciaal ontworpen trainingsprogramma. Het 
verwerven van vaardigheden door middel van zowel 
specifieke training als intersectorale plaatsingen binnen 
het consortium (detacheringen) zal ervoor zorgen dat de 
deelnemers een grotere vaardigheid ontwikkelen in een 
verscheidenheid aan onderwerpen, waaronder 
onderzoeksbeheer, onderzoeksethiek, gezondheid en 
veiligheid, rapportage en technisch schrijven, 
teamonderzoek en ondernemerschap. De inhoud van de 
zomercursussen voor onderzoek belicht de lokale 
expertise van gastpartners en bevat bijdragen van alle 
netwerkpartners.

ZOMERCURSUSSEN VOOR ONDERZOEK
Juni 2020 Functionalised Biomaterials for 
Neurodegenerative Disorders bij NUI Galway, Ierland.

April 2021 In vitro Model Systems for 
Neurodegenerative Disease bij SDU, Denemarken

Oktober 2021 In vivo Model Systems and Imaging for 
Neurodegenerative Disease bij UA, België.

April 2022 Entrepreneurship, IPR, Exploitation, 
Commercialisation and Innovation bij Contipro, 
Tsjechië.

PMSMatTrain richt zich op het krijgen van een 
uitgebreid begrip van de progressieve fase van 
multiple sclerose (PMS), van basis tot vertaling, 
volledig ondersteund door acht begunstigden (zes 
onderzoeksinstellingen en twee KMO's).

Het consortium zal een multimodaal 'instelbaar', op 
hydrogel gebaseerd medisch apparaat ontwikkelen 
dat is ontworpen om een tweefasige afgifte van 
ontstekingsremmende moleculen en 
neuroprotectieve geneesmiddelen te bewerkstelligen, 
en om een klinisch relevant in silico-model te 
genereren van geneesmiddelafgifte en -verspreiding 
in het centrale zenuwstelsel. Door gebruik te maken 
van 'state-of-the-art' 3D-organotypische culturen 
en ziektegerelateerde oligodendrocyten geproduceerd 
uit stamcellen van MS-patiënten, zal het project 
onderzoek naar MS-pathofysiologie en analyse van 
de rol van therapeutische moleculen bij het bestrijden 
van ontstekingen en het bevorderen van regeneratie 
en neuroprotectie mogelijk maken. De industriële 
partners zullen het eindapparaat ontwikkelen door 
gestandaardiseerde productieprotocollen te leveren 
voor opgeschaalde productie en commercialisering 
van het eindproduct.

PMSMatTrain is een multidisciplinair Europees 
trainingsnetwerk dat 15 beginnende onderzoekers 
(Early Stage Researchers) zal opleiden en trainen in 
gefunctionaliseerde biomaterialen, materiaalkunde, 
stamcelbiologie, in vitro en in vivo modellen, 
moleculaire biologie, in silico-modellering, 
functionalisatiestrategieën en prototype-ontwerp. 
Programmadeelnemers zullen zowel in de publieke 
als de private sector onderzoek en ontwikkeling 
ervaren en zullen in de beste positie verkeren om werk 
te vinden als hooggekwalificeerde, innovatieve en 
goed opgeleide afgestudeerden.

OVERZICHT VAN HET PROGRAMMA


