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DE ROL VAN AUTOTAXINE IN HET ONTSTAAN VAN JEUK BIJ 
CHOLESTASE

Oorzaken van cholestase
Cholestase betekent letterlijk stilstaan (‘stase’) van gal (‘chole’), een groene vloeistof die gemaakt 
wordt in de lever. Gal wordt tijdelijk opgeslagen in de galblaas, die zich na een maaltijd leegt ten 
behoeve van de vertering van vetten en de opname van vitaminen in de darm. Als de afvloed 
van gal van de lever naar de darm belemmerd is hoopt de gal zich op in de lever, die schade 
ondervindt van de verterende eigenschappen van gal. Bovendien worden stoffen die normaal 
gesproken worden uitgescheiden in de gal nu door het bloed opgenomen en afgevoerd. Een 
bekend voorbeeld van zo’n stof is bilirubine, de veroorzaker van geelzucht. Er kunnen allerlei 
oorzaken zijn voor cholestase, zoals een galsteen, een tumor, of een scala aan leverziekten 
waarvan primaire biliaire cholangitis (PBC) en primaire scleroserende cholangitis (PSC)  
de meest voorkomende zijn (tezamen momenteel ongeveer 5600 patiënten in Nederland). 

Cholestatische jeuk
Jeuk is een symptoom dat zich vaak voordoet bij cholestase. De jeuk kan aanwezig zijn over 
het hele lichaam, en houdt soms maanden tot jaren aan. Meestal is de jeuk ’s nachts het ergst, 
waardoor patiënten slecht slapen. Dat heeft consequenties voor het functioneren overdag en  
de stemming. In sommige gevallen is de jeuk zo erg dat patiënten zelfs depressief en/of  
suïcidaal worden.

Beperkte behandelopties
Er zijn wel enkele behandelopties voor patiënten met jeuk, maar die werken niet allemaal even 
goed en kunnen bijwerkingen hebben (bijv. leverontsteking) of erg belastend zijn (bijv. dialyse 
of de gal opvangen in een zakje via een slangetje door de neus). Ronald Oude Elferink en Ulrich 
Beuers hebben in het AMC onderzoek opgezet om te achterhalen welk stofje jeuk veroorzaakt, 
met als doel betere behandelingen te kunnen ontwikkelen. 

Onderzoek naar de oorzaak van cholestatische jeuk
Omdat experimenteel onderzoek met mensen aan strikte regels gebonden is gebruikten we 
hiervoor vaak muizen (dat overigens óók aan strenge regels verbonden is). We hebben veel 
geïnvesteerd in een methode om op een betrouwbare manier krabactiviteit in muizen te 
meten. We implanteerden hiertoe onder verdoving magneetjes van 2mm in de achterpoten van 
muizen. De muizen werden vervolgens in een kooi gezet omgeven door een magnetische spoel.  
De bewegingen van de muizen binnen het elektromagnetisch veld werd met speciaal  
ontwikkelde software geregistreerd. Gelijktijdige videobeelden leerden ons dat muizen zich 
krabben met een typische frequentie van 10-20 ‘pootuitslagen’ per seconde. Op die manier 
konden we de krabactiviteit, als maat voor jeuk, betrouwbaar en onbemand meten gedurende 
de hele nacht (muizen zijn nachtdieren), en de computer de krabbewegingen per muis per nacht 
voor ons laten tellen.
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We denken dat de stof die jeuk veroorzaakt afkomstig is uit gal en zich tijdens cholestase 
ophoopt in de bloedbaan. Die stof dringt vervolgens door tot de huid, waar jeukzenuwen 
geactiveerd worden die in de hersenen aanleiding geven tot de neiging om te krabben. 

Dit proefschrift: de rol van lysofosfatidezuur (LPA) en autotaxine (ATX) in het ontstaan van 
cholestatische jeuk
Één van de mogelijke stoffen die een rol zou kunnen spelen in jeuk bij cholestase is 
lysofosfatidezuur, afgekort als LPA. Het bewijs dat LPA überhaupt jeuk kan veroorzaken 
werd geleverd door een eerder experiment van onze onderzoeksgroep: hoe meer LPA werd 
ingespoten in de huid van muizen, hoe meer ze zichzelf gingen krabben. De concentratie van 
LPA in het bloed van patiënten met cholestase en jeuk was verhoogd ten opzicht van patiënten 
met cholestase zonder jeuk. 

LPA wordt in het bloed gevormd door het enzym autotaxine (ATX), een eiwit dat een 
substraat (LPC) omzet in een product (LPA). Passend bij de verhoogde LPA-concentraties 
vonden we dat de activiteit van ATX verhoogd was, en zelfs correleerde met de ernst van  
de jeuk. Het onderzoek in dit proefschrift beschrijft experimenten waarmee we de rol van LPA 
en ATX in het ontstaan van cholestatische jeuk verder in kaart gebracht hebben.

Ten eerste wisten we niet wat de bron van het verhoogde ATX is. We hypothetiseerden dat 
cholestase ertoe kan leiden dat er (1) meer ATX gemaakt wordt, (2) minder ATX afgebroken wordt, 
en/of (3) de activiteit van ATX gestimuleerd wordt. In hoofdstuk 2 bewijzen we dat de verhoging 
van ATX in het bloed tijdens zwangerschapscholestase in ieder geval niet van de moederkoek 
(placenta) afkomstig is, zoals eerder gedacht werd. Tijdens zwangerschapscholestase krijgt  
de zwangere last van cholestase en jeuk, wat behalve een belasting voor de vrouw ook  
risico’s met zich meebrengt voor het ongeboren kind. We beschrijven dat de bepaling van 
de ATX activiteit in het bloed een betrouwbare meting is om zwangerschapscholestase  
te kunnen vaststellen, zodat vroegtijdig een behandeling kan worden gestart, om complicaties 
te voorkomen.

In hoofdstuk 3 beschrijven we verder onderzoek naar de bron van ATX. We vonden dat 
ATX uitbundig tot expressie komt in de dunne darm. Momenteel loopt onderzoek om te zien of 
de darm in patiënten met jeuk méér ATX uitscheidt dan in patiënten zonder jeuk. Dit kon niet 
onderzocht worden in muizen, omdat muizen géén ATX in de darm maken. ATX komt zelf niet 
uit de gal en we moeten nog achterhalen welke van de honderden stoffen in de gal de aanmaak 
van ATX beïnvloedt.

Wat we wel in muizen konden onderzoeken is of cholestase ervoor zorgt dat de afbraak 
van ATX vertraagt. We vonden dat ATX dat we in de bloedbaan van cholestatische muizen 
injecteerden even snel afgebroken was als in gezonde muizen. 

We beschrijven verder in hoofdstuk 3 dat de verhoogde activiteit van het enzym ATX in 
het bloed gepaard gaat met een verhoogde eiwitconcentratie van ATX. Het werd daarmee 
onwaarschijnlijk dat stimulatie van de enzymatische werking van eenzelfde hoeveelheid ATX 
ten grondslag ligt aan de hogere activiteit gemeten in patiënten met jeuk. We waren daarom 
verbaasd te zien dat sommige galzouten de activiteit van ATX remmen, zoals beschreven in 

hoofdstuk 6. Op de plaatjes met 3D-modellen van ATX is te zien dat ATX een tunnel heeft, 
waarvan verondersteld wordt dat het een poort vormt voor de aflevering van het product van 
ATX, LPA. De galzouten die ATX bleken te remmen passen precies in die tunnel waardoor ze 
deze afsluiten en de productie van LPA stil legt. Deze observatie zou kunnen verklaren waarom 
jeuk bij cholestatische leverziekten juist in het begin van de ziekte voorkomt. De concentratie 
van galzouten loopt bij het vorderen van de ziekte namelijk steeds verder op waardoor ATX 
in latere stadia van de ziekte geremd wordt en, mogelijk als gevolg daarvan, de jeuk afneemt. 
Dit heeft de sterke correlatie van activiteit en eiwitconcentratie van hoofdstuk 3 weer in een 
nieuw daglicht geplaatst, wat we verder moeten onderzoeken door aanpassing van de methode 
waarmee we ATX activiteit meten. 

In hoofdstuk 4 onderzoeken we of de verhoging van LPA en ATX activiteit ook echt de jeuk 
bij cholestase veroorzaakt en niet een onschuldig bijverschijnsel is. Daartoe hebben we muizen 
cholestatisch gemaakt, al dan niet tijdens de zwangerschap. We vonden dat daar de ATX activiteit 
in het bloed in muizen met cholestase toeneemt, zij het in mindere mate dan in patiënten met 
cholestase (waarvoor we in hoofdstuk 5 een mogelijke verklaring geven). Tot onze verbazing (en 
teleurstelling) gingen de muizen minder krabben, in plaats van meer. Daarom probeerden we 
om ATX verder omhoog te krijgen met behulp van een onschadelijk gemaakt virus waarbij we in 
het DNA ook het stukje DNA voor ATX ingebouwd hebben. Na inspuiting infecteert het virus 
de cellen, voornamelijk van de lever, waarbij tijdens vermeerdering van de virusdeeltjes ook het 
ATX eiwit gemaakt wordt. Hiermee konden we met succes de ATX activiteit omhoog brengen 
tot het niveau van cholestatische patiënten met jeuk. Ook nu hadden de muizen geen last van 
jeuk. Dus een verhoging van ATX in het bloed alléén niet is genoeg om jeuk te veroorzaken. 
We weten niet of ATX – en dus de vorming van LPA – ook verhoogd is in de huid van 
patiënten met cholestatische jeuk. Dat zou verklaren waarom de virus-muismodellen, waarbij  
ATX-overproductie vooral in de lever plaatsvond, geen jeuk geeft. We vonden dat muizen 
waarbij, via een ander enzym, verhoogde LPA productie in de huid plaatsvindt, wel degelijk last 
hebben van jeuk. We konden deze jeuk remmen door de muizen te behandelen met een blokker 
van de receptoren voor LPA.

Toekomstig onderzoek
Omdat we vooralsnog geen bewijs hebben dat verhoogde vorming van LPA (door ATX) 
in het bloed leidt tot jeuk, zullen we als eerstvolgende stap moeten achterhalen of patiënten 
met cholestatische jeuk in de huid eigenlijk wel verhoogde LPA vorming hebben, d.m.v. een 
huidbiopt (een stansje uit de huid). Als dat zo is hebben we voldoende reden om medicijnen  
te testen die de receptoren voor LPA blokkeren. 

We vonden ook een verhoogde ATX activiteit in het bloed van zwangere vrouwen zonder 
jeuk. Dat wijst erop dat er in het bloed nog een andere, cholestatische factor aanwezig moet zijn 
om last van jeuk te krijgen. In muizen is dat blijkbaar niet het geval, omdat dieren met verhoogde 
ATX in het bloed en cholestase minder gingen krabben in plaats van meer. We zullen dus op 
zoek moeten naar andere methoden om dit te testen. Één van de mogelijkheden is door opnieuw 
te kijken naar de verschillende eigenschappen van het bloed van cholestatische patiënten met en 
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zonder jeuk. We zullen ons daarbij in eerste instantie focussen op stoffen die de TGR5-receptor 
kunnen activeren (zoals bepaalde hormonen), waarvan een mogelijke rol in cholestatische jeuk 
recent door andere onderzoeksgroepen aangemerkt werd.

Parallel aan het onderzoek naar de rol van ATX behandelden we op proef een aantal 
patiënten met cholestatische jeuk met bezafibraat, omdat andere medicijnen onvoldoende 
verlichting hadden geboden. Bezafibraat is een medicijn dat soms voorgeschreven wordt aan 
mensen met te hoog cholesterol. Het effect was veelbelovend. Bezafibraat heeft als bijkomende 
voordelen dat het helpt de progressie van de leverziekte te remmen en weinig bijwerkingen 
heeft. Dit heeft ons ertoe aangezet een gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie op  
te zetten op internationaal niveau, om het effect van bezafibraat op jeuk bij cholestase formeel  
te testen. In hoofdstuk 7 beschrijven we de opzet van deze studie. We verwachten het resultaat 
van deze studie ongeveer in het najaar van 2017. 

Zelfs als bezafibraat goed blijkt te werken, en dus in het vervolg voorgeschreven kan worden 
aan patiënten met cholestatische jeuk, is verder onderzoek naar de ontstaanswijze van jeuk 
waardevol, omdat er mogelijk ook patiënten zullen zijn die geen baat hebben bij bezafibraat, of 
toch last krijgen van bijwerkingen. Ook kan de opgedane kennis wellicht worden gebruikt in het 
onderzoek naar andere vormen van jeuk, zoals bij huid- en nierziekten.
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5-HT(R) 5-Hydroxytryptamine (serotonine) (receptor)
5D 5-Dimensional
7HCS 7-Hydroxycholesterol
AAV8 Adeno-associated virus serotype 8
AC Adenylyl cyclase
AD Atopic dermatitis
AL(A)T Alanine aminotransferase
ANOVA Analysis of variance
AP Alkaline phosphatase
AS(A)T Aspartate aminotransferase
ASBT Apical sodium-dependent bile acid transporter
ATX Autotaxin
AUC Area under the curve
AUROC Aurea under the receiver operatinc characteristic (ROC) curve
BAT Brown adipose tissue
BDL Bile duct ligation
BMI Body mass index
BRIC Benign recurrent intrahepatic cholestasis 
C48/80 Compound 48/80
CA Cholic acid
cAMP Cyclic adenoside monophosphate
CCK Cholecystokinine
cDNA Complementary deoxyribonucleic acid
CgA Chromogranin A
CI Confidence interval
CK Creatinine kinase
CMV Cytomegalovirus
CPCR G-protein coupled receptor
CTX Cholera toxin
CVmax Maximum coefficient of variation
DAG Diacyl glycerol
DCA Deoxycholic acid
DCLK1 Double cortin-like kinase 1
DMEM Dulbecco’s modified eagle medium
DMG Dimethylglycine
DMSO Dimethyl sulfoxide
DRG Dorsal root ganglion
EEC Enteroendocrine cell
ELISA Enzyme-linked immunosorbent assay
ENPP Ectonucleotid pyrophosphatase
ENPP2 Ectonucleotide pyrophosphatase/ phosphodiesterase 2
ERCP Endoscopic retrograde cholangiopancreaticography
FCS Fetal calf serum
FDA Food and drug administration
FSK Forskolin
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FXR Farnesoid X receptor
GABA-A Gamma-amino butyric acid A
GCDCA Glycochenodeoxycholic acid
GCP Good clinical practice
GLP1 Glucagon like peptide 1
GMP Good medicinal practice
GRP Gastrin-releasing peptide 
GW Gestational week
H1R Histamine 1 receptor
HDL High density lipoprotein
HELLP Hemolysis, elevated liver enzymes and low platelet counts
HEV High endothelial venule
HIF1 Hypoxia-inducible factor 1 alpha
HLP Hybrid liver-specific promoter
HPLC High performance liquid chromatography
IBMX 3-Isobutyl-1-methylxanthine
ICP Intrahepatic cholestasis of pregnancy
IHC Immunohistochemistry
IL-6 Interleukin 6
IN Intranasal
IP3 Inositol 3-phosphate; LPA: lysophosphatidic acid
IV Intravenous
LDH Lactate dehydrogenase
LDL Low density lipoprotein
LDSI Liver disease symptom index
LPA Lysophosphatidic acid (lysophosphatidate)
LPAR Lysophosphatidic acid receptor
LPC Lysophosphatidylcholine
LPP1 Lipid phosphate phosphohydrolase type 1
LTx Liver transplantation
LysoPLD Lysophospholipase D
MREC Medical research ethics committee (in Dutch: METC)
MRGPR Mas-related G-protein coupled receptor
mRNA Messenger ribonucleic acid
MWCO Molecular weight cut-off
(N)AFLD (Non) alcoholic fatty liver disease 
(N)ASH (Non) alcoholic steatohepatitis 
ND Non detectable
Ni-NTA Nickel-nitrilotriacetic acid
NPPB Natriuretic polypeptide b 
NSAIDs Non steroidal anti-inflammatory drugs 
NUC Nuclease-like
OCA Obeticholic acid
OCP Oral contraceptive pill
OR Odds ratio/ opioid receptor
PA Phosphatidic acid (phosphatidate)
PAR2 Protease activated receptor 2

PBC Primary biliary cholangitis (formerly primary biliary cirrhosis)
PBD Protein data bank
PC Prenant control
PDE Phosphodiesterase
PFIC Progressive familial intrahepatic cholestasis 
PG Pruritus gravidarum
PI3k Phosphoinositide 3-kinase
PKA Protein kinase A
PKC Protein kinase C
PLC Phospholipase C
PO Per os
PPAR Peroxisome proliferator-activated receptor
PSC Primary sclerosing cholangitis
PTX Pertussis toxin
PXR Pregnane X receptor
PYY3-36 Peptide YY3-36

qPCR Quantitative polymerase chain reaction
rATX Recombinant autotaxin
RMS Root-mean-square
ROC Receiver operating characteristic
S1P Sphingosine 1-phosphate
SAE Serious adverse event
SD Standard deviation
SDS-PAGE Sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis
SMB Somatomedin B-like
SMD Standardized mean difference 
SP Substance P
sPLA2 Secretory phospholipase A2

TCA Taurocholic acid
TCDCA Taurochenodeoxycholic acid
TDCA Taurodeoxycholic acid
TGR5 Transmembrane G-coupled protein receptor 5
TIPS Transjugular intrahepatic portosystemic shunt
TNFα Tumor necrosis factor alpha
TRP(V1/A1) Transient receptor potential (vanilloid 1/ankyrin 1)
TSBS Total serum bile salts
TUDCA Tauroursodeoxycholate
UDCA Ursodeoxycholic acid
UV-B Ultraviolet B
VAS Visual analogue scale
VIP Vasoactive intestinal polypeptide
WAT White adipose tissue
WM Wortmannin
γGT Gamma glutamyltransferase



APPENDICESAPPENDICES

176 177

&

DANKWOORD

Gijs van den Brink en Jarom Heijmans waren de eerste om mij, als geneeskundestudent, ervan 
te overtuigen dat het leuk én belangrijk is als arts wetenschappelijke capaciteiten te ontwikkelen. 
Mijn promotoren Ronald Oude Elferink, Ulrich Beuers en Piter Bosma hebben me de afgelopen 
jaren de nuances van het genereren en interpreteren van experimentele data bijgebracht, die 
de wetenschappelijke basis vormt van dagelijkse medische besluitvorming. Ronald, ik kan niet 
vaak genoeg benadrukken hoe waardevol het is dat jouw deur altijd open staat. Ontelbare keren 
heb jij je werk abrupt neergelegd omdat ik enigszins in paniek met mijn labboek onder mijn arm 
in de deuropening stond, om samen te trouble-shooten over waar het nu weer fout had kunnen 
gaan. Dankzij jouw eindeloze kennis en enthousiasme voor (het liefst hardcore biochemische) 
labexperimenten verliet ik, soms pas een uur later, toch altijd weer met opgeheven hoofd je 
kamer. Je hebt me gevormd tot een kritisch onderzoeker, die zich ook bewust is van wat wij 
artsen allemaal niet weten. Ulrich, jij bent een alleskunner en hebt mij gestimuleerd ook een 
alleskunner te worden, door me aan te moedigen (soms letterlijk) grenzen over te gaan. Ook 
jij draagt uit dat je ‘je geen oor moet laten aannaaien’ zoals we hier zeggen. Je hebt me laten 
zien dat, hoe druk je ook bent, er altijd tijd is om een moment samen te gaan zitten om goed 
na te denken over de uitdaging van dat moment. Dankzij jou hield ik altijd één voet aan de 
grond bij de voor mij cruciale klinische kant van het verhaal. Samen organiseerden we een 
klinische trial op internationaal niveau, een hele waardevolle aanvulling op het labwerk. Piter, 
met jouw specifieke kennis vormde je het sluitstuk van dit complementaire team. Kilo’s HEK-
cellen hebben we samen gekweekt om virus te maken, waarbij je ten alle tijde bereid was alles 
geduldig nóg een keer uit te leggen. Dagmar, wij hebben samen hard gewerkt, hard gelachen en 
soms even hard gehuild. Je was mijn steun en toeverlaat in al het labwerk en jouw nuchterheid 
heeft mij vaak geholpen knopen door te hakken. In het bijzonder dank ik ook Joanne Verheij, 
Suzanne, Lysbeth, Job, Sabrina, Andy en Jacqueline voor de fijne samenwerking.

Wetenschap uitoefenen gaat gepaard met meer dalen dan pieken. Ik heb de afgelopen 
jaren nog meer bewondering gekregen voor alle collega’s voor wie wetenschap core business is.  
De gezelligheid op het lab, te danken aan al die behulpzame Tytgat-collega’s, heeft mij door  
de nodige fases van frustratie gesleept. Wat hebben we de grap ‘never repeat an experiment’  
vaak ingezet om even te relativeren. Er was altijd iemand om me op te beuren na mislukte 
proeven (liefst met het verhaal van een nog veel erger mislukte proef), samen mee te 
zingen met de radio tijdens het pipetteren en magnetronmaaltijden mee te nuttigen voor  
de avondjes doorwerken. 

Lieve vrienden en vriendinnen, bedankt dat jullie af en toe informeerden of mijn 
muizen al jeuk hadden en bedankt dat jullie dat ook af en toe niet deden om te zorgen voor  
de nodige afleiding. Lieve pap en mam, lieve broers en schoonzusjes op wie ik zo dol ben,  
lieve schoonfamilie, dank voor jullie vertrouwen dat het proefschrift op een dag echt klaar 
zou zijn en voor het inspringen in de zorg voor Lea. Lieve Bram, wij houden er allebei van  
uitdagingen in ons werk aan te gaan. Dat lukt alleen omdat we de geleverde prestaties  
beschouwen als team effort en daar ben ik trots op!

PHD PORTFOLIO

PhD student: A.R. Bolier 
Period:  October 2011 – March 2016
Supervisors: Prof. Dr. R.P.J. Oude Elferink, Prof. Dr. U.W.H. Beuers, dr. P.J. Bosma

Year
Workload 
(ECTS)

1. PhD training
General courses 
 AMC World of Science 1 0.7
 Crash course 1 0.4
 PubMed biomedical science 1 0.1
 Project management 1 0.6
 Basic lab safety 1 0.4
 Basic course in legalization and organization for clinical researchers  
 (BROK); recertification

1; 4 0.8; 0.1

 Practical biostatistics 1 1.4
 Endnote 3 0.1
 Advanced topics in biostatistics 4 1.1
Specific courses 
 Laboratory animals (article 9 WOD) 1 3.9
 Macroscopic, microscopic and pathological anatomy of the house mouse 1 1.1
 DNA technology 1 2.1
 OpenClinica 3.3X 4 0.6
 Clinical data management 4 0.3

Seminars, workshops and master classes
 Weekly MDL seminar, quarterly Ruysch lecture 1-4 2.1
 EASL School of Hepatology, course 22: cholestatic disorders 3 0.6

(Inter)national conferences
 Dutch Liver Retreat 2011, Spier 1 0.6
 ACM MDL PhD Retreat 2012, Lunteren (poster presentation) 1 0.6
 Falk symposium 2012, Vienna, Austria 1 0.6
 NVH Najaarsmeeting 2012, Zeist (oral presentation) 1 0.3
 EASL international liver congress 2013, Amsterdam 2 1.1
 ACM MDL PhD Retreat 2013, Lunteren (oral presentation) 2 0.6
 7th World Itch Congress (oral presentation) 2 0.9
 Dutch Liver Retreat 2013, Spier (oral presentation) 3 0.6
 Pediatric Gastroenterology and Hepatology symposium 2013, Amsterdam  
 (oral presentation)

2 0.3

 ACM MDL PhD Retreat 2014, Lunteren (poster presentation) 3 0.6
 EASL PBC monothematic conference, Milan, Italy (poster presentation) 3 0.6
 Dutch Liver Retreat 2014, Spier (oral presentation) 4 0.6
 AASLD Liver Meeting, Boston, USA (poster presentation) 4 1.1
 ACM MDL PhD Retreat 2015, Lunteren (oral presentation) 4 0.4
 Falk symposium 2016, Düsseldorf, Germany (oral and poster presentation) 4 0.6
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Year
Workload 
(ECTS)

2. Teaching
Lecturing
 First year Medicine students 4 0.1
Supervising
 Janna Minderhoud (MSc intern Biomedical science) 2
 Job Saris (BSc thesis medicine; MSc thesis medicine) 3; 4
 Sabrina Jagot (MSc intern Biomedical science) 3
 Nadège van Geenen (BSc thesis Medicine) 4
 Sam Hof (BSc thesis Medicine) 4

3. Parameters of Esteem
Grants
 Netherlands Association of Gastroenteroloy - Gastrostart 2015 (€ 7.500,-)
 Dr. Falk Pharma - PitchYourProject! 2015 (€ 2.000,-)

4
4

Awards and Prizes
 Presidential Poster of Distinction AASLD 2015 4




