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Samenvatting voor niet-deskundigen 
Virussen zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van een gastheer: zij dringen een gastheercel 
binnen en dwingen die tot de productie van nieuwe virusdeeltjes. In deze dissertatie bestu-
deerden we twee soorten virussen die mensen ziek maken. Het griepvirus veroorzaakt jaarlijks 
epidemieën doordat het in staat is zich in grote mate te veranderen; hierdoor blijft ook de kans 
op een nieuwe dodelijke griep-pandemie bestaan. Chikungunyavirus is recentelijk sterk ver-
spreid over de wereld en wordt overgebracht door muggen, wiens leefgebied toeneemt door 
klimaatverandering. Er bestaat geen volledige bescherming of behandeling tegen deze virussen. 
Beide virussen hebben een omhulsel, een lipide membraan. Een belangrijke stap voor toegang 
tot de cel is het samenvoegen van het virus-membraan en dat van de cel. Deze stap van mem-
braanfusie wordt gemedieerd door eiwitmoleculen op het virus. In dit proces klappen de eiwit-
moleculen uit, grijpen het andere membraan, en vouwen vervolgens op zichzelf terug. Hierdoor 
brengen ze beide membranen bij elkaar tot ze samengaan, waarna de inhoud van het virus in 
de cel terecht komt. In deze dissertatie onderzochten we de mechanismen waarmee de eiwit-
moleculen toegang tot de cel verschaffen. We gebruikten een experimentele methode waarbij 
het gedrag van individuele virusdeeltjes wordt bestudeerd. Door de experimentele randvoor-
waarden slim te kiezen en gebruik te maken van fusie-blokkerende stoffen, kregen we nieuw 
inzicht in hoe deze eiwitmoleculen werken, en specifiek hoe meerdere eiwitmoleculen moeten 
samenwerken om membraanfusie te bewerkstelligen. Zulke kennis over de precieze mechanis-
men die een rol spelen bij virale fusie helpt bij het bedenken van nieuwe antivirale medicijnen. 
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