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Samenvatting  
 
De bekleding van de vaatwand wordt gevormd door het vaatwandendotheel dat een 
barrière vormt tussen het bloed en de onderliggende weefsels. Endotheelcellen bevatten 
gespecialiseerde organellen, Weibel-Palade bodies genaamd, die eiwitten bevatten die een 
rol spelen bij de bloedstolling en bij ontstekingsreacties. De in dit proefschrift opgenomen 
studies richten zich op de signaleringsroutes die betrokken zijn bij het vrijkomen van de 
inhoud van Weibel-Palade bodies in de bloedbaan.  
 
Door gebruik te maken van een combinatie van celbiologische en op massaspectrometrie 
gebaseerde technieken hebben we een aantal nieuwe “controleurs” geïdentificeerd die 
betrokken zijn bij de secretie van Weibel-Palade bodies. Wij hebben aangetoond dat Epac1 
en Rap1 betrokken zijn bij de door cAMP gemedieerde secretie van Weibel-Palade bodies. 
Verder hebben we met behulp van massaspectrometrie onderzocht welke signalerings-
eiwitten aan Rap1 kunnen binden. PREX-1 kwam uit deze analyse naar voren als een 
potentiele bindingspartner van Rap1. PREX-1 is betrokken bij de activering van het 
schakelaar-eiwit Rac1. Door middel van ons onderzoek hebben we aan kunnen tonen dat 
zowel PREX-1 als Rac1 betrokken zijn bij de door adrenaline gemedieerde secretie van 
Weibel-Palade bodies.  
 
 
 
 


