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 Dankwoord

Een proefschrift kun je natuurlijk niet schrijven zonder hulp, advies en steun van anderen. 

Daarom wil ik iedereen bedanken die mij in de afgelopen jaren heeft geholpen. Ik kan hier niet 

helemaal volledig in zijn, maar ik doe graag een poging.

Ik wil graag beginnen met het bedanken van mijn promotores, professor dr. dr. Markus 

Hollmann en prof. dr. Benedikt Preckel.  Beste Markus, bedankt voor het vertrouwen en de 

mogelijkheid om op LEICA mijn promotie onderzoek te kunnen verrichten. Dank voor je altijd  

kritische blik en commentaren waarmee je de onderzoeken en manuscripten altijd weet te 

jaren. Mijn traject heeft wat langer geduurd dan we bedacht hadden bij de start ervan, maar 

ik heb het met jouw hulp wel met succes kunnen afronden. Het begin ervan, het opstarten van 

de klinische studies was een avontuur, en eenmaal opgestart was de uitdaging om ook in het 

lab alles tot een goed resultaat te brengen. Bedankt ook voor je hulp met het plannen van de 

combinatie van onderzoek en opleiding. 

Natuurlijk wil ik ook mijn co-promotores bedanken, dr. Nina Hauck-Weber en dr. Coert 

Zuurbier. Beste Nina, dank voor je begeleiding  en de samenwerking de afgelopen jaren. 

Ik ben je erg dankbaar voor je geduld, aangezien ik even op gang moest komen op het lab. 

Maar uiteindelijk is tijdens mijn onderzoekstraject de focus langzaam verschoven van klinisch 

onderzoek naar experimenteel onderzoek. Na het uitvallen van enkele klinische studies gaf 

je me de mogelijkheid om enkele experimentele onderzoeken uit te voeren, waardoor  ik 

uiteindelijk mijn promotietraject kon afronden. Hierom, maar ook vanwege je enthousiasme 

en steun tijdens  de momenten dat ik alles wat minder positief zag, heb je uiteindelijk een 

cruciale rol gespeeld in het afronden van mijn promotietraject en het verwezenlijken van dit 

boekje. Heel erg bedankt! Ik zou het leuk vinden om in de toekomst nog eens samen te werken 

aan een project. Beste Coert, bedankt voor je altijd kritische vragen tijdens presentaties.

Graag wil ik ook de leden van de commissie bedanken voor het lezen en beoordelen van 

Thomas Scheeren. 

-

grijke dag naast me willen staan. Kevin, mijn lieve broer en collega. Je bent al veel langer 

mijn broer, maar sinds je bent begonnen als anesthesiemedewerker in het AMC zijn we nu 

Anita, ook bedanken voor de gezelligheid en steun.  Werner, we zijn samen begonnen aan de 

opleiding tot anesthesioloog. Ik wil je bedanken voor de gezelligheid en samenwerking tijdens 

zijn.

Ook wil ik al mijn collega PhD studenten van LEICA bedanken voor de samenwerking. 

Aangezien mijn promotietraject lang heeft geduurd, heb ik vele van jullie voorbij zien komen. 
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-

urlijk ook de borrels, picknicks en gezelligheid… Daniel Brevoord, Djai van de Vondervoort en 

tijd op LEICA niet hetzelfde en vooral zo leuk niet geweest.  Dank jullie voor alle samenwerk-

Ook tijdens onze vrijwilligers-studies was het nooit saai, er viel altijd wel een proefpersoon 

gaan waarschijnlijk nooit meer van mijn netvlies af…. De volgende generatie LEICA onder-

de geweldige skireizen! Ik denk nog altijd met plezier aan de LEICA labquiz! Ook de huidige 

voor de samenwerking en veel succes met het afronden van jullie onderzoek!

-

ing tijdens experimenten in de celkweek en bij de western blot. Anita Tuip, dank voor je hulp 

en ondersteuning tijdens de ELISA experimenten. Anneke van Galen, bedankt voor alle onder-

steuning op LEICA en het feit dat je mijn kamergenoot wilde zijn de laatste jaren. 

heeft zeker onze artikelen zeker verbeterd en me veel geleerd over experimenteel onderzoek. 

Beste Anita en Chi, dank voor jullie hulp,  ondersteuning maar vooral ook geduld tijdens mijn 

Het doen van onderzoek tijdens mijn opleiding tot anesthesioloog was alleen mogelijk door 

hulp en vertrouwen.  Daarnaast wil ik Marcel de Leeuw en de overige anesthesiologen van het 

perifere jaar mijn onderzoek kon blijven doen.

Lieve collega AIOS van het AMC, dank voor jullie steun en gezelligheid. Met jullie zijn de 

jaarlijkse NVA dagen, congressen, en cursussen altijd weer een feestje. Mijn jaargroepje uit 

-

zoek heeft zich als een rode draad door mijn opleiding tot anesthesioloog  heen gevlochten, 

om af en toe mijn frustraties van me af te kletsen. 

Lieve vrienden en familie, dank voor jullie steun de afgelopen jaren.  De combinatie van het 

afronden van een promotietraject met een opleiding tot anesthesioloog was een hele uitdag-

ing, waarbij ik veel minder tijd aan jullie heb kunnen besteden dan ik gewild had. Zonder jullie 

een goede drukker voor mijn proefschrift uit te zoeken, maar natuurlijk ook voor je jarenlange 
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Tineke en Coco, dank voor jullie hulp. Wat ben ik blij dat jullie wekelijks met zoveel toewijd-

ing op onze jongens willen passen, zodat ik mijn opleiding en onderzoek af kon ronden. Opa 

en Oma Kors, Dank voor jullie steun, ik ben erg blij dat ik jullie mijn proefschrift mag geven. 

Bedankt dat jullie me meenamen op wintersport als arme student, het was geweldig!

Pap en mam, bedankt voor jullie steun in alles. Jullie hebben me altijd de mogelijkheid 

geboden om  te studeren en doen wat ik wilde. Mede dankzij jullie ben ik zover gekomen,  en 

ook voor de  wekelijkse maaltijden, zondagse soepjes en de deur die altijd openstaat.

Lieve Jens en Niels, ik ben zo blij met jullie, en zo trots dat ik jullie moeder mag zijn. Eindelijk 

komt er een einde aan mijn promotietraject, en ik heb straks weer alle tijd om samen met jullie 

te genieten! 

Tot slot, Lieve Michiel, dank voor je eindeloze steun en vertrouwen in mij. Ik kan eerlijk 

zeggen dat er zonder jou geen proefschrift geweest was. Je bent mijn rots in de branding. Ik 

hou van je! 
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Onderbreking van de bloedtoevoer naar een orgaan, bijvoorbeeld het hart, resulteert in 

schade van dat orgaan. Aanvankelijk is deze schade nog omkeerbaar, maar naar mate de 

ischemie langer duurt gaan meer cellen dood door zuurstofgebrek en is de schade uiteindelijk 

onomkeerbaar. Om dit te voorkomen moet de bloedtoevoer worden hersteld. Deze reperfusie 

geeft ook cel schade, maar is noodzakelijk voor uiteindelijk herstel. Een manier om deze 

ischemie-reperfusie schade te verkleinen, is om een orgaan alvast te laten wennen aan onder-

-

lende manieren plaatsvinden, en ook op verschillende tijdspunten. Als het plaatsvindt voor 

de onderbreking van de bloedtoevoer is er sprake van preconditioneren. Ook kan het orgaan 

na een periode van ischemie-reperfusie worden geconditioneerd, dit wordt postconditioning 

genoemd.

Helium, een geurloos en kleurloos edelgas zonder anesthesiologische werking, kan orga-

nen beschermen tegen ischemie-reperfusie schade. In eerdere studies met dierproeven is 

aangetoond dat helium het hart kan beschermen door zowel pre als postconditionering. In dit 

proefschrift onderzoeken we of helium ook bij mensen organen kan beschermen door middel 

van conditionering, en wat de eventuele mechanismen achter deze bescherming zijn.

In deel 1, (hoofdstuk 2-3)  geven we een overzicht van alle beschikbare literatuur over de or-

beschrijven de mechanismen die verantwoordelijk zijn voor deze orgaanbescherming door 

edelgassen. Hoofdstuk 3

evenals als de mechanismen die mogelijk verantwoordelijk zijn voor helium conditionering. 

Helium is een gas zonder hemodynamische bijwerkingen, beschikbaar en makkelijk toe te 

dienen, en dit maakt het tot een bijzonder veelbelovend gas om klinisch toe te passen als 

orgaanbeschermer.

In deel 2, (hoofdstukken 4-6) hebben we onderzocht of helium daadwerkelijk orgaan be-

scherming kan induceren bij mensen, zowel bij gezonde vrijwilligers als patiënten. Allereerst 

hebben we laten zien dat het inademen van helium geen nadelige gevolgen heeft voor het 

aangeboren immuunsysteem, en de capaciteit van het immuunsysteem om te reageren op 

pathogenen  Het inademen van helium gedurende 30 of 60 minuten heeft geen 

helium veilig kan worden gebruikt bij patiënten.

Vervolgens hebben we in hoofdstuk 5 laten zien dat helium zowel vroege als late precon-

ditionering kan induceren in gezonde vrijwilligers, en dat helium beschermd tegen endotheel 

dysfunctie die ontstaat na kortdurende ischemie van de arm. Zelfs 24 uur na het inademen van 

helium, is er nog steeds sprake van bescherming van het endotheel. In hoofdstuk 6 beschrij-

ven we de resultaten van een grote klinische studie, waarin we gekeken hebben of helium 

pre of postconditioning het hart beschermt bij patiënten die een coronaire bypass operatie 

ondergaan. In deze studie hebben we gekeken naar enkele eiwitten in het hart die mogelijk 
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betrokken zijn bij het conditioneren van het hart, de zogenoemde signaal transductie kina-

transductie kinases. Ook konden we geen bescherming door helium pre- en postconditioning 

aantonen.

Het tweede doel van dit proefschrift was om de mechanismen achter helium preconditione-

ring te achterhalen. Endotheel cellen zijn de cellen die onze bloedvaten bekleden, en komen 

op die manier als eerste in aanraking met een onderbreking van de bloedtoevoer naar een 

Deel 

3 (hoofdstukken 7-10) bestaat uit onderzoeken waarbij we in vitro gekeken hebben naar de 

In hoofdstuk 7

aanwezig tijdens ischemie-reperfusie schade. Helium in combinatie met oxidatieve stress 

geeft meer schade aan de cellen, en leidt zelfs tot meer celdood. Helium zorgt er voor dat de 

endotheelcellen meer microparticles uitscheiden. Microparticles hebben een wisselende in-

bevattende microparticles.

 Endotheel cellen die blootgesteld worden aan helium gedurende 20 minuten, 

laten een verandering zien in de opbouw van de cel, met een andere verdeling van actine. Dit 

gaat gepaard met een afname van caveoline-1 eiwitten in de cel, en een toename van deze 

eiwitten in het kweekmedium. Dit resulteert in een afname van de permeabiliteit van de cel. 

-

veoline-1 drastisch werd verlaagd, werden deze veranderingen niet meer gezien. Dit betekent 

Aangezien caveoline door de cellen word uitgescheiden in het bloed, hebben we gekeken of 

plasma van gezonde vrijwilligers na helium en ischemische conditionering endotheel cellen in 

vitro kan beschermen. 

In hoofdstuk 9 laten we zien dat plasma van gezonde vrijwilligers die helium ingeademd 

hebben, endotheelcellen kunnen beschermen hypoxie. Dit laat zien dat helium organen op 

afstand (remote) kan conditioneren en beschermen. In het bloed van de vrijwilligers konden 

we geen verhoging van de caveoline aantonen. Ook in de endotheelcellen zelf kon de rol van 

caveoline niet goed worden aangetoond.

Tot slot laten we in hoofdstuk 10 zien dat plasma van vrijwilligers die ischemische pre-

Op basis van dit proefschrift kunnen we concluderen dat helium inderdaad preconditio-

nering bij mensen kan induceren, en gezonde vrijwilligers tegen endotheel dysfunctie kan 

beschermen. Helaas kan helium bij patiënten die een coronaire bypass operatie ondergaan 

geen pre of postconditionering induceren. Dit kan meerdere oorzaken hebben. Helium zou 
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misschien onvoldoende bescherming bieden, maar ook co-morbiditeiten als co-medicatie 

zelf. Verdere onderzoeken moeten laten zien of helium, eventueel in combinatie met andere 

conditioneringstechnieken, een plaats kan krijgen in een klinische ischemie-reperfusie behan-

deling.
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PhD period: January 2008 – May 2017
Name PhD supervisor: Prof.dr.dr. M.W.Hollmann and Prof.dr. B. Preckel

PhD training

Year ECTS

Courses

Clinical Data Management
Practical Biostatistics
Vascular Biology, Dutch heart foundation

2008
2008
2008
2005

0.9
0.3
1.1
1.5

Presentations

in human endothelium. Poster presentation at the annual congress of the International 
2011 0.5

Helium induced early and late preconditioning in human endothelium in vivo. Poster 2011 0.5

subjected to coronary artery bypass graft surgery. Oral presentation at the Dutch 
Anesthesiology Congress

2012 0.5

Subjected to CABG Surgery. Oral presentation at the annual congress of American Society 
of Anaesthesiologists

2012 0.5

2O2

at Euroanesthesia
2012 0.5

umbilical vein endothelial cells. Poster Presentation at Euroanesthesia
2014 0.5

human umbilical vein endothelial cells. Poster presentation at Euroanesthesia
2015 0.5

Other activities

Laboratory of Experimental Intensive Care and Anesthesiology (LEICA) research meeting 
(weekly)

2008-2011 12

Anesthesiology evening seminars (monthly) 2011-2017 3.5

Teaching

Year ECTS

Tutoring, Mentoring

2010 1.3

2011 1.3

2013 1.3
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BOC Inspire Award 2008

Awards and Prizes
rd place. 2013
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