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English summary

This thesis describes our research on the influence of immunoglobulin G (IgG) 
glycosylation and subclass variation on antibody effector functions. To investigate the 
effect of IgG constant domain (Fc) glycan variation, we have developed a glyco-engineering 
toolbox to create the different IgG Fc-glycoforms. We have functionally tested these 
glycoforms in various assays, studying their potential to enhance or inhibit immune 
responses mediated by Fc gamma receptors (FcγRs) or C1q. We have studied both human 
and mouse IgG subclasses and/or glycoforms and their respective receptors. We also 
reported on the binding affinity of human IgG for mouse FcγR. Lastly, we described the 
occurrence of additional O-glycosylation in the hinge of IgG3. For each chapter a short 
summary is provided below.

Chapter 1
In the general introduction, we have introduced the reader to the variability of the 

constant domain of antibodies and the important effects on structure and functionality 
of the antibody. This variation comes from different antibody classes, subclasses and 
allotypes. Additionally, all antibodies contain a conserved glycan in the Fc domain, with 
variable composition. In this chapter we have focused on the antibody class IgG and its 
subclasses, and we have described their binding partners for effector functions and the 
consequences of the aforementioned variations on effector functions.

Chapter 2
In this chapter we have described the development of our IgG Fc-glyco-engineering 

toolbox aimed to be used in our Hek-Freestyle-based IgG production. The levels of derived 
glycan end groups of the IgG Fc-glycan from this production without engineering were: 
high fucose, low bisecting N-acetylglucosamine (GlcNAc), intermediate galactose, and 
low sialic acid. Based on this, to lower fucose or galactose levels, we have described 
blocking substrates to add in the production system. Furthermore, to enhance bisecting 
GlcNAc, galactose, or sialic acid levels, we have described the use of glycosyltransferase 
co-transfection and substrate enrichment. Lastly, to further enhance sialic acid levels, we 
have used in vitro sialyltransferase and sialic acid substrate. The glyco-engineering toolbox 
allowed us to, at wish, modify each end group separately.

Chapter 3
In this chapter we showed that the glyco-engineering methods developed in Chapter 

2 could be combined to create 20 different (IgG1) glycoforms. The binding affinity of these 
to all human FcγRs was then assessed by surface plasmon resonance (SPR). This showed 
that afucosylation greatly increases the affinity to all FcγRIII and that the combination of 
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afucosylation and high galactosylation further increased this affinity. This correlated with 
the antibody dependent cellular cytotoxicity (ADCC) activity of these antibodies when 
FcγRIIIa bearing natural killer (NK) cells were solely used as effector cells. For classical 
complement activation via C1q, we have showed that galactosylation and sialylation both 
enhanced C1q binding and complement dependent cytotoxicity (CDC). We concluded that 
binding and activation of FcγRs and C1q are differentially affected by glycan changes.

Chapter 4
In Chapter 4 we have investigated the immunomodulatory potential of several 

intravenous immunoglobulin (IVIg) fractions. It was proposed that only a small fraction of 
IVIg is responsible for this potential, as high doses are needed for treatment. Sialylated IgG 
was one of the fractions proposed by literature, but its immunomodulatory effect was not 
shown in a completely human setting. To compare the various fractions, we have developed 
an in vitro red blood cell phagocytosis assay, employing two types of in vitro matured 
macrophages (GM-CSF, M-CSF) with different FcγR expression profiles as effector cells. We 
have shown that neither the Fab-, nor the Fc-sialylated fraction of IVIg, represented by 
sialic acid-specific lectin (SNA)-enriched IVIg or glyco-engineered sialylated monoclonal 
aspecific IgG1, respectively, was not better in blocking phagocytosis in this assay compared 
to normal IVIg or IgG1, respectively. Enrichment of IVIg for the dimeric fraction did increase 
the potential to block in this assay and thus we concluded that the affinity of IgG for the 
FcγRs is important for the working mechanism of IVIg.

Chapter 5
In this chapter we continued the research on the potential of the different fractions 

of IVIg to modulate effector functions of IgG. Therefore, we tested the human IgG 
subclasses with or without fucose for activation and blocking of macrophage phagocytosis 
or NK cell ADCC. We observed an increase in FcγRIII affinity of all human IgG subclasses 
upon afucosylation as measured by SPR. We did, however, not see any difference in 
blocking potential when assessing these fucosylated or afucosylated IgG subclasses in the 
macrophage phagocytosis assay. These effector cells mainly expresses FcγRIa and FcγRIIa. 
However, when using the FcγRIIIa NK cell ADCC, an increase in ADCC and/or blocking 
potential upon afucosylation was observed, especially for IgG1 and IgG3. We therefore 
concluded that the effector cell and its receptor expression profile are essential when 
considering glyco-engineering of the IgG Fc-glycan in IgG-based therapies.

Chapter 6
Here we have investigated the affinity of human IgG subclasses for mouse FcγR. 

We have used the IBIS MX 86 SPR system which allowed us to spot all different FcγR 
simultaneously. We have confirmed the quality of our binding assay by screening all mouse 
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IgG subclasses and have found similar binding affinities as known from the literature. 
Furthermore, the affinity of the human IgG subclasses we have subsequently measured 
was fairly comparable in strength as those of mouse subclasses, and all human subclasses 
showed their own binding profile to the different mouse receptors. This data could be used 
to aid functional experiments of human IgG in mouse models expressing native mouse 
FcγRs.

Chapter 7
In this chapter we have investigated the role of the conserved glycan (N162) in 

human FcγRIII and the orthologous mouse FcγRIV, which is positioned in the binding site for 
IgG. For this research we have engineered different Fc-fusion-FcγR constructs, so that we 
could produce variants of the FcγRs. We have created both wild type and mutants lacking 
the conserved glycan of human FcγRIIIa or mouse FcγRIV, and have showed that for both 
species this glycan allows the FcγR to discriminate between fucosylated and afucosylated 
IgG. Our data confirm that afucosylation of IgG in natural immune responses allows for 
enhancement of the reaction.

Chapter 8
Here we have investigated the hinge of IgG3. We have observed that the IgG3 

hinge contains three repeats with each having a serine and a threonine as a potential 
O-glycosylation site. By combination of two proteases with a different digestion profile, 
we have showed, using mass spectrometry for these specific peptides, that the threonines 
in the hinge are partly occupied (~10% occupancy for serum derived IgG3). We have 
confirmed this result using recombinant IgG3 with the potential glycosylation sites knocked 
out. The function of the O-glycans in the IgG3 hinge remains elusive, we have speculated 
that it might protect IgG3 against proteases like it does for other Ig classes such as IgA.

Chapter 9
To conclude, in Chapter 9 the findings presented in this thesis were discussed in the 

context of the field. We have compared our glyco-engineering methods to those used by 
other research groups and in the industry, and discussed how our methods could improve 
or fine-tune those methods. The results of our functional experiments are potentially 
important in the field of diagnosis and analysis of antibody-mediated auto- and allo-immune 
diseases, especially those known to have variable IgG Fc-glycosylation patterns. We have 
discussed the impact of our research on the understanding of these diseases. Furthermore, 
we have deliberated on how the gained information on IgG subclasses and glycoforms and 
their immunomodulatory role could aid in understanding the working mechanisms of Ig-
based therapies. This all could ultimately help to create better diagnosis and treatment 
protocols for patients with allo- or auto-immune diseases.
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Nederlandse Samenvatting

Invloed van immunoglobuline G-glycaan en subklasse variatie op 
antilichaam effector functies 

Inleiding

Antilichamen zijn onderdeel van onze afweer tegen ziektes, ook wel het 
immuunsysteem genoemd. De voornaamste taak van antilichamen is het herkennen 
van de ziekteverwekkers zoals bacteriën en virussen, ook wel pathogenen genoemd. De 
antilichamen binden aan structuren op de pathogenen, deze noemen we antigenen. Na 
deze binding kunnen de antilichamen hulp inroepen van de andere onderdelen van het 
immuunsysteem, waaronder de witte bloedcellen die de pathogenen vervolgens kunnen 
opruimen of het complement systeem, een verzameling eiwitten die ook uiteindelijk de 
pathogenen onschadelijk maken. Dit inroepen van deze verschillende onderdelen van 
hulp gaat via binding van receptoren aan de antilichamen. Deze taak wordt ook wel de 
“effectorfunctie” van de antilichamen genoemd. Om de werking hiervan te bestuderen is 
het belangrijk de structuur van de antilichamen te kennen.

De structuur van antilichamen
Antilichamen zijn eiwitten, opgebouwd uit meerdere onderdelen. Daarnaast 

hebben de verschillende domeinen op deze structuur diverse functies. In figuur 1a is een 
antilichaam schematisch weergegeven. De algemene vorm is zoals de letter Y en bestaat 
uit twee grote (zware) ketens en twee kleine (lichte) ketens, weergegeven in respectievelijk 
blauw en rood. De uiteindes van de armen van de Y-vorm (Fab-domein), weergegeven in 
geel, hebben als functie te binden aan de antigenen. De staart van de Y-vorm (Fc-domein) 
is er om signalen naar de rest van het immuunsysteem te sturen. De receptoren van het 

Kernstructuur

N-Acetylglucosamine (GlcNAc)

Mannose

Galactose

Siaalzuur

Fucose

Bisecting GlcNAc

Fab-domein

Fc-domein
Glycanen

Hinge

a b

Appendix. Nederlandse samenvatting Fig. 1

Figuur 1. Structuur van antilichamen en glycaan
a) Schematische weergave van antilichaam met zware ketens in blauw en lichte ketens in rood, met een 
algemene Y vorm. De armen noemen we de Fab-domeinen en de staart het Fc-domein. In de Fab-domeinen 
zijn de antigen-bindende delen aangegeven in geel en in het Fc-domein en het receptor-bindend domein 
in groen. b) Schematische structuur van de IgG-Fc-N297-glycaan met de verschillende suikergroepen en 
hun posities.
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immuunsysteem binden op een specifieke plek in deze staart, weergegeven met een 
groene vlek. Opvallend is dat in dit stuk ook twee glycanen zitten. Glycanen zijn ketens 
van suikergroepen die variabel kunnen zijn in samenstelling. We weten dat de glycanen 
belangrijk zijn voor de kwaliteit van interactie tussen de antilichamen en de receptoren op 
die plek.

In figuur 1b hebben we ingezoomd op de samenstelling van de glycaan. De 
verschillende typen suikergroepen zijn weergegeven in verschillende vormen en kleuren. 
Voor deze specifieke glycaan van antilichamen is bekend dat er altijd een standaard 
“kernstructuur” is, die bestaat uit meerdere suikergroepen van het type N-acetylglycosamine 
(GlcNAc) en mannose. Alle uiteinden kunnen variëren, maar wel op hun vaste plek, zoals 
aangegeven in figuur 1b. Deze kunnen zijn: fucose, galactose, siaalzuur en een extra GlcNAc 
groep in het midden, die we “bisecting GlcNac” of “Bisection” noemen.

De verschillende antilichaamklassen en -subklassen
Van de antilichamen, ook wel immunoglobulines (Ig) genoemd, zijn er verschillende 

soorten. Deze worden grofweg verdeeld in klassen en meer specifiek in subklassen. Voor 
mensen en muizen kennen wij vijf klassen: IgM, IgD, IgG, IgA en IgE. In dit proefschrift 
ligt de nadruk op de immunoglobuline G-klasse (IgG), deze komt in het bloed het meeste 

a

b

mIgG1 mIgG2a mIgG2b mIgG3

IgG1 IgG3IgG2 IgG4

Humaan

Muis

Appendix. Nederlandse samenvatting Fig. 2

Figuur 2. IgG subklassen van mens en muis
Schematische weergave van IgG-subklassen van mens en muis, met de verschillen in domeinen aangegeven 
a) Humane IgG-subklassen: IgG1, IgG2, IgG3 en IgG4, b) muis IgG-subklassen: IgG1, IgG2a, IgG2b en IgG3.
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voor. Voor mensen is de IgG verder verdeeld in vier subklassen; IgG1, IgG2, IgG3 en IgG4, 
weergegeven in figuur 2a. Voor muizen zijn er ook vier subklassen met net iets andere 
namen: IgG1, IgG2a, IgG2b en IgG3, weergegeven in figuur 2b. Zoals je kunt zien zijn 
er subtiele verschillen tussen de subklassen, maar de algemene vorm blijft gelijk. Deze 
verschillen zitten op het niveau van de bouwstenen van de eiwitten, de aminozuren, die 
de precieze samenstelling bepalen. Deze subtiele verschillen hebben wel gevolgen voor de 
effectorfunctie van het antilichaam, zoals onder andere de binding aan de receptoren en 
hoe lang ze in het bloed stabiel blijven. Daarnaast komen de subklassen niet altijd allemaal 
in gelijke hoeveelheden voor in het bloed.

De receptoren van antilichamen
Zoals uitgelegd communiceren antilichamen met de rest van het immuunsysteem 

via binding van het Fc-domein aan hun receptoren. Voor IgG zijn er ten eerste de Fc gamma-
receptoren (FcγR), deze komen op bijna alle cellen van het immuunsysteem voor. Er zijn 

ITAM = activerend signaal

ITIM = remmend signaal

131 R / H
FcγRIIIbFcγRIIIaFcγRIIbFcγRIIaFcγRIa

Humaan

158 F / V NA1 / NA2

Extracellulair

Intracellulair
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FcγRIVFcγRIIbFcγRIIIFcγRI
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b

Appendix. Nederlandse samenvatting Fig. 3

Figuur 3. FcγR’en van mens en muis
Schematische weergave van de verschillende FcγR’en van mens en muis, met homologe receptoren van 
de twee soorten onder elkaar afgebeeld. Intracellulaire signaleringsdomeinen ITAM: Immunoreceptor 
tyrosine-based activation motif en ITIM: Immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motif. a) Humane 
FcγR’en: FcγRIa, FcγRIIa, FcγRIIb, FcγRIIIa en FcγRIIIb en de verschillende allotypen. b) Muizen-FcγR’en; 
FcγRI, FcγRIII, FcgIIb en FcγRIV.
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echter een aantal verschillende FcγR’en, aangegeven met verschillende nummers, met 
allemaal net andere eigenschappen, én ze komen niet allemaal (in dezelfde hoeveelheid) 
op alle immuuncellen voor. In figuur 3 zie je een schematisch overzicht van de bekende 
humane- en muizen-FcγR’en. We hebben de receptoren van mens of muis die het meest 
op elkaar lijken onder elkaar getekend. Als het IgG aan deze receptoren bindt, kunnen deze 
aan de binnenkant van de cel (intracellulair) een signaal afgeven, waarbij er voor FcγR’en 
twee opties zijn: activerende signalen of remmende signalen. De optelsom van deze 
signalen zorgt er uiteindelijk voor dat de cel wel (meer activatie) of niet (meer remming) 
in actie komt.

Een ander molecuul waar IgG aan bindt, is C1q van het complementsysteem (zie 
figuur 4). Het complementsysteem is een ingewikkeld systeem bestaande uit vele eiwitten 
die elkaar in een reeks activeren en het signaal versterken. Deze reeks kan op verschillende 
manieren gestart worden, waarvan die via IgG-binding aan C1q de klassieke manier 
genoemd wordt. De reeks eindigt uiteindelijk in de vorming van een speciale structuur, het 
membraan aanval complex (MAC), dat een gat maakt in de celmembraan van het doelwit. 
Dit gat zorgt ervoor dat dit doelwit als het ware leegloopt en daardoor uiteindelijk helemaal 
kapot gaat, dit heet lysis. C1q is een heel groot eiwitcomplex, schematisch weergegeven 
in figuur 4a, met zes koppen die aan IgG binden en een staart die de activatie uitvoert. 
C1q moet echter wel meerdere koppen binden aan IgG voordat het geactiveerd wordt, 
daarom gaat IgG in nette cirkels van zes bij elkaar zitten, zogenoemde hexameren, waarop 

a C1q

hexameer
IgG

b

MAC
complexC3b

C3b

C4bC4b

Klassieke complement-activatiereeks

Oppervlak van doelwitcel

Appendix. Nederlandse samenvatting Fig. 4

Figuur 4. C1q en de klassieke activatie van complement
a) Schematische weergave van complementcomponent C1q en binding aan een IgG-hexameer. b) Klassieke 
complement-activatiereeks versimpeld afgebeeld zoals plaatsvindt op het oppervlak van een doelwitcel. Na 
activatie splitst C4 in C4a en C4b, C4b hecht aan het oppervlak, vervolgens wordt C3 gesplitst in C3a en C3b, 
C3b hecht aan het oppervlak, uiteindelijke vervolgstappen resulteren in vorming van het membraan aanval 
complex (MAC) die een porie in het celmembraan vormt en lysis van het doelwit veroorzaakt.
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C1q precies past. Deze binding en een versimpelde weergave van de verdere stappen in de 
klassieke activatie zijn weergeven in figuur 4b.

De immuuncellen en hun effectormechanisme
Het immuunsysteem is heel erg uitgebreid en in deze samenvatting is daarom ook 

niet de ruimte om dit allemaal uit te leggen. Het onderzoek voor dit proefschrift heeft zich 
gefocust op de activatie en remming van specifieke immuuncellen. Ten eerste hebben wij 
gekeken naar “natural killer” cellen (NK-cellen), schematisch afgebeeld in figuur 5a. NK-
cellen zijn uitvoerende (effector) cellen van het immuunsysteem. Wanneer zij de signalen 
krijgen om in actie te komen zullen zij met behulp van uitgescheiden stofjes het doelwit 
dood maken, in deze samenvatting noemen we dit “killing”. Deze doelwitten zijn vaak 
andere cellen van het lichaam waar iets mis mee is. Ten tweede hebben wij gekeken naar 
macrofagen, welke schematisch zijn afgebeeld in figuur 5b. Deze cellen zijn heel flexibel 
en kunnen als het ware een doelwit in zijn geheel opeten door er met de hele cel om 
heen te gaan, dit heet fagocyteren. Macrofagen zijn niet kieskeurig, ze ruimen alles op, van 
bacteriën en virussen tot (dode) cellen. Echter, als een doelwit is gelabeld met antilichamen 
vinden zij dit extra aantrekkelijk.

NK-cellen en macrofagen brengen allebei FcγR’en tot expressie, wat betekent dat de 
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Appendix. Nederlandse samenvatting Fig. 5

Figuur 5. NK-cel en killing, macrofaag en fagocytose
Schematische weergave van een NK-cel en een macrofaag en hun hoofd-effectormechanisme, veroorzaakt 
door binding van antilichamen aan de FcγR’en op deze effectorcellen. a) NK-cellen met alleen FcγRIIIa-
expressie, killing door NK-cellen die blaasjes uitscheiden waarin stofjes zitten die het doelwit kapot maken. 
b) Macrofagen met expressie van alle soorten FcγR’en, fagocytose door macrofagen die het doelwit in zijn 
geheel opeten door het in te sluiten.
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FcγR’en op hun oppervlakte aanwezig zijn, waardoor zij via IgG-binding geactiveerd kunnen 
worden. Humane NK-cellen brengen meestal alleen het type FcγRIIIa tot expressie, terwijl 
humane macrofagen alle mogelijke typen FcγR’en tot expressie brengen. Afhankelijk van 
het soort macrofaag zitten er kleine verschillen in de niveaus van expressie.

Het doel van het onderzoek
Het onderzoek dat verricht is voor dit proefschrift had als doel de interactie tussen 

IgG en zijn receptoren beter te leren kennen. De focus lag hierbij op de invloed van de Fc-
glycaan en het effect van Fc-glycaan samenstelling op de effectorfuncties. Daarnaast hebben 
wij gekeken naar de verschillende subklassen van mens- en muis-IgG en hun interactie met 
FcγR’en. Uiteindelijk wilden we hiermee beter kunnen verklaren wat er gebeurt in sommige 
ziektes, waarbij glycaanveranderingen waargenomen worden en belangrijk zijn. Daarnaast 
wilden we kijken hoe we antilichaam-gebaseerde therapieën kunnen verbeteren, zoals IVIg 
en therapeutische antilichamen.

Hoofdstuk 1. Algemene introductie
In hoofdstuk 1 van dit proefschrift wordt een algemene introductie op de 

onderwerpen gegeven. Zoals wij al hierboven hebben besproken, worden de details van 
de verschillen in antilichaamsubklassen uitgebreid beschreven, op niveau van structuur en 
functie. Ook worden alle receptoren van IgG één voor één behandeld en wat van de IgG-
receptor interactie bekend is. Over de Fc-glycaan wordt uitgelegd hoe deze gemaakt wordt 
in de cel zodat we begrijpen waar de variatie vandaan komt, en wat al bekend was van de 
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Figuur 6. Glycosylering van IgG en glyco-engineering
Niveau van de verschillende suikergroepen van de IgG-Fc-glycaan, bepaald door middel van 
massaspectometrie (MS); fucose, bisection, galactose en siaalzuur op IgG geproduceerd in HEK cellen. In 
groen de niveaus van de suikergroepen die we met de glyco-engineering tactieken kunnen bereiken.
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invloed van zijn samenstelling op de effectorfuncties.

Hoofdstuk 2. Sleutelen aan de glycaan
Om de mogelijke verschillende IgG Fc-glycanen te bestuderen wilden we deze naar 

wens kunnen veranderen. Wij hebben de antilichamen gemaakt door DNA dat codeert 
voor deze antilichamen in kweekcellen te brengen, hiervoor hebben we “human embryonic 
kidney/humane embryonale nier” (HEK) cellen gebruikt. Deze cellen zetten van zichzelf 
de glycaan met een redelijk vaste samenstelling op de IgG, waarbij de samenstelling veel 
lijkt op de natuurlijke samenstelling. Deze samenstelling heeft een hoog gehalte fucose, 
laag bisecting GlcNAc, gemiddeld galactose en laag siaalzuur (figuur 6). Met dit in het 
achterhoofd hebben we in hoofdstuk 2 vijf verschillende glyco-engineering benaderingen 
ontwikkeld om de glycaan aan te passen.

Om fucose, dat normaal hoog is, te verlagen hebben we een blokkerend substraat, 
2-deoxy-2-fluoro-l-fucose (2FF) aan de celkweek toegevoegd. Om bisecting GlcNAc, dat 
normaal laag is, te verhogen hebben we samen met het IgG-DNA ook DNA ingebracht dat 
codeert voor het enzym GntIII, deze zet bisection op de glycaan. Om galactose, dat normaal 
een gemiddeld niveau heeft, te verlagen hebben we een blokkerend substraat, 2-deoxy-2-
fluoro-d-galactose (2FG) aan de celkweek toegevoegd. En om galactose te verhogen hebben 
we DNA ingebracht dat codeert voor het enzym B4galT1, dit enzym zet galactose op de 
glycaan, en hebben dit gecombineerd met het toevoegen van extra vrij galactose. Siaalzuur 
is de laatste suikergroep op de keten, en wordt gekoppeld aan galactose (zie figuur 1b). 
Om siaalzuur, dat normaal laag is, te verhogen hebben we daarom al wel galactose nodig. 
We hebben daarom de voorgaande benadering om galactose te verhogen gecombineerd 
met een extra toevoeging van DNA dat codeert voor het enzym ST6galT1, dit enzym zet 
siaalzuur op de glycaan. Deze laatste benadering was niet genoeg om het siaalzuur volledig 
omhoog te krijgen, we hebben daarom de antilichamen na zuivering nogmaals blootgesteld 
aan dit enzym en zijn substraat om een zo hoog mogelijk niveau siaalzuur te krijgen.

In figuur 6 zie je de conclusie van dit hoofdstuk met groene pijlen aangegeven, we 
zijn in staat de glycaan op alle eindgroepen zo veel mogelijk te veranderen.

Hoofdstuk 3. Effectorfunctie van Fc-glycovormen
In hoofdstuk 3 hebben we de verschillende glyco-engineering benaderingen 

gebruikt om 20 verschillende IgG-Fc-glycovormen te maken. We hebben vervolgens 
de bindingsaffiniteit (hoe sterk en goed ze binden) van al deze glycovormen aan de 
verschillende FcγR’en bepaald. Hieruit bleek dat de binding aan FcγRIa, FcγRIIa en FcγRIIb 
niet veel beïnvloed wordt door de glycaan. Echter de binding aan alle soorten FcγRIII is 
sterk beïnvloed door de fucose. Afwezigheid van de normaal aanwezige fucose zorgt voor 
20x versterkte binding ten opzichte van ongemodificeerd IgG. Dit wordt nog meer versterkt 
als ook galactose verhoogd is (tot 40x) (figuur 7a).
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We hebben ook getest of deze IgG-Fc-glycovormen beter waren in het activeren 

van NK-cellen. NK-cellen, zoals eerder geïntroduceerd, dragen alleen FcγRIIIa. Wanneer we 
doelwitcellen coaten met de verschillende glycovormen en daar vervolgens NK-cellen aan 
toevoegen, zien we een verhoogde killing bij de glycovormen met laag fucose, dit komt 
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Ongemodificeerd IgG1

Figuur 7. Effectorfuncties van glycovormen
Verschillende effectormechanismen van de IgG1-Fc-glycovormen. In de staafgrafieken zijn alle glycovormen 
naast elkaar afgebeeld, de X-aslegenda toont niveau van elke suikergroep in kleur en percentage van licht 
naar donker respectievelijk laag naar hoog. a) Bindingsaffiniteit van IgG-Fc-glycovormen aan FcγRIIIa, relatief 
t.o.v. ongemodificeerd IgG1, bepaald met surface plasmon resonance (SPR). b) Killing van doelwitcellen 
gecoat met IgG-Fc-glycovormen door NK-cellen. c) Correlatie tussen FcγRIIIa-binding en killing door NK-
cellen. d) Binding van IgG-Fc-glycovormen aan C1q, bepaald met ELISA-techniek. e) Correlatie tussen C1q-
binding en complement gemedieerde lysis. Alle grafieken tonen de data van ten minste 4 verschillende 
metingen.
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geheel overeen met de bindingssterkte (figuur 7b, c).
Naast FcγR’en hebben we ook gekeken naar complement-activatie van onze IgG-Fc-

glycovormen. Ten eerste hebben we gekeken of er verschil was in binding aan C1q. We zien 
dat verhoging van galactose en siaalzuur zorgt voor betere binding aan C1q (figuur 7d). 
Wanneer we doelwitcellen coaten met de verschillende glycovormen en daar vervolgens 
complement-bevattend serum aan toevoegen zien we ook dat de glycovormen met hoog 
galactose en siaalzuur het snelst zorgen voor de meeste lysis en dit kom ook overeen met 
de binding (figuur 7e).

Vanuit deze resultaten kunnen wij concluderen dat de IgG-effectorfuncties via 
FcγR’en of C1q op verschillende wijze beïnvloed worden door de samenstelling van de IgG1 
Fc-glycaan.

Hoofdstuk 4. Ontrafelen van IVIg-onderdelen 
Intraveneus immunoglobuline (IVIg) is samengesteld uit gepoolde antilichamen (met 

name IgG) dat uit het serum van bloed van donoren wordt gehaald. IVIg wordt gebruikt om 
mensen die zelf een tekort aan antilichamen hebben te helpen. Daarnaast wordt IVIg ook 
gebruikt bij auto-immuunziekten vanwege de immuun-modulerende effecten. Bij auto-
immuunziekten gaat er iets mis met de regulatie van het immuunsysteem, waardoor de 
immuuncellen en/of antilichamen samen onderdelen van het eigen lichaam aanvallen, en 
hierdoor word je ziek. Om dit effect te verlichten kun je een hoge dosis IVIg toedienen 
(immuun-modulatie). Er zijn verschillende theorieën over de wijze waarop IVIg zijn werk 
doet, en waarschijnlijk geldt voor elke soort ziekte een andere combinatie van de theorieën.

Eén theorie is dat slechts een klein deel van de IVIg de werkelijke immuun-
modulerende functie heeft, omdat er een zo hoge dosis nodig is. In hoofdstuk 4 hebben 
we naar een paar van deze verschillende onderdelen gekeken, om te zien of wij kunnen 
aantonen welk onderdeel deze werking dan zou hebben. We hebben hierbij gebruik gemaakt 
van macrofagen. Deze hebben we uit bloed van gezonde mensen gehaald en laten rijpen in 
het lab. Dit zorgde ervoor dat het niveau van de verschillende FcγR’en net iets anders was 
tussen deze twee typen. Vervolgens hebben we de macrofagen gevoerd met doelwitcellen 
die gecoat zijn met IgG. De IgG zal aan de receptoren (FcγR’en) van de macrofagen binden 
en de macrofagen zullen de doelwitcel fagocyteren. Om het immuun-modulerende effect 
van IVIg te testen hebben we net voordat we de twee soorten cellen bij elkaar deden IVIg, 
of één van de onderdelen, toegevoegd. De IgG uit IVIg zal de receptoren op de macrofagen 
deels bezet houden en daardoor de fagocytose blokkeren.

IVIg bestaat, net als IgG uit serum, uit verschillende Fc-glycovormen. De Fc-
glycovormen met siaalzuur (~5%) zijn aangewezen als potentiele kandidaten voor de 
immuun-modulatie. Echter, er zitten soms ook glycanen op het antilichaam-bindende 
deel (~ 15%, fab-glycanen) en deze hebben bijna altijd siaalzuur. Wij zien in ons onderzoek 
geen verschil in blokkering van fagocytose tussen normaal IgG, IgG-Fc glyco-engineered 
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met extra siaalzuur, of de fractie van IVIg met Fab-glycanen (figuur 8a, b). Wanneer we 
kijken naar de fractie van IVIg die samenklontert (met zijn tweeën = dimeren, met meer 
= multimeren) dan zien we wel extra capaciteit om de fagocytose reactie te blokkeren 
(figuur 8c). Omdat de di- en multimeren met meerdere tegelijk aan meerdere receptoren 
kunnen binden, hebben zij betere bindingssterkte, oftewel een hogere affiniteit. Onze 
conclusie was dan ook dat de affiniteit van de IgGs voor de FcγR’en belangrijk is voor het 
werkingsmechanisme van IVIg.

Hoofdstuk 5. Subklassen en lage fucose van IVIg 
Dit hoofdstuk gaat verder met het onderzoek naar de verschillende onderdelen 
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Figuur 8. Immuun-modulatie van IVIg-onderdelen
Vergelijking van de verschillende IVIg-onderdelen op capaciteit de fagocytose reactie te blokkeren. a) Er is 
geen verschil in blokken van IgG zonder of met siaalzuur op de Fc-glycaan, gemaakt met glyco-engineering 
b) Er is ook geen betere blokkering door IVIg verrijkt voor Fab-glycanen, verrijkt met behulp van siaalzuur 
lectine affiniteit chromatografie (SNA), c) IVIg verrijkt voor dimeren door middel van gel-filtratie toont wel 
betere blokkering van fagocytose. Alle grafieken tonen de data van ten minste 5 verschillende metingen. 
**: statistisch significant verschil, n.s.: niet significant.



277

AA

van IVIg. In het vorige hoofdstuk hebben we alleen naar IgG1 gekeken en daarom hebben 
we in hoofdstuk 5 naar alle humane IgG subklassen gekeken (IgG1, IgG2, IgG3 en IgG4). 
Omdat we wisten dat affiniteit voor de FcγR’en belangrijk is, en dat het weglaten van fucose 
de affiniteit van IgG1 voor FcγRIII verhoogt, hebben we ten eerste de affiniteit voor de 
FcγR’en van alle subklassen met hoog of laag fucose gemeten. Hieruit kwam naar voren 
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Figuur 9. Functies van wel en niet gefucosyleerde IgG subklassen
a) Fagocytose van IgG-subklasse gecoate doelwitcellen door macrofagen toont geen verschil voor 
subklassen met of zonder fucose, b) Er is geen verschil in blokkeren van fagocytose tussen IgG1 met of 
zonder fucose. c) Killing van IgG-subklasse gecoate doelwitcellen door NK-cellen gaat efficiënter met de 
IgG1 en IgG3 zonder fucose, d) IgG1 zonder fucose kan killing van doelwitcellen door NK-cellen beter 
blokkeren. Alle grafieken tonen de data van ten minste 5 verschillende metingen. * en ***: statistisch 
significante verschillen, n.s.: niet significant.
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dat voor alle subklassen de affiniteit voor alle FcγRIII soorten toeneemt wanneer de fucose 
verlaagd is. We zagen echter geen verschil in capaciteit om de fagocytose te induceren of 
blokkeren (figuur 9a, b). De macrofagen hebben vooral hoge niveaus FcγRI en FcγRIIa op 
hun oppervlakte, wat verklaart waarom het weglaten van fucose nog steeds geen zin heeft. 

Echter, wanneer we de subklassen met hoog en laag fucose in de NK-cel killing test 
uittesten zien we juist wel een verhoging van killing, vooral voor IgG1 en IgG3 (figuur 9c), 
die ook te blokken is met aspecifiek, laag gefucosyleerd IgG (figuur 9d). Dit is te verklaren 
doordat de NK-cellen alleen maar FcγRIIIa op hun oppervlakte hebben, en zoals we 
ondertussen weten is juist deze receptor is gevoelig voor de lage fucose. Uit deze data 
concludeerden wij, dat bij de ontwikkeling van IgG gebaseerde therapieën, het essentieel 
is om de effectorcel en zijn FcγR-profiel in acht te nemen wanneer er overwogen wordt 
glyco-engineering van de IgG-Fc-glycaan toe te passen. 

Hoofdstuk 6. Humane IgG en muis FcγR 
In hoofdstuk 6 hebben we gekeken naar de affiniteit van de humane IgG-subklassen 

voor de FcγR’en van de muis. Hiervoor hebben wij de IBIS gebruikt, een apparaat waarmee 
we op moleculair niveau de affiniteit kunnen bepalen. De kwaliteit van onze metingen 
hebben wij bevestigd door eerst de affiniteit van muis-subklassen aan de muisreceptoren 
te bepalen (figuur 10a). De waarden die we vonden waren gelijk aan de waarden die al 
bekend waren uit de literatuur. De vervolgens gemeten algemene sterkte van affiniteit 
van de humane subklassen was vergelijkbaar met dat van muizen-IgG (figuur 10b). Elke 
subklasse toonde een ander bindingsprofiel aan de verschillende muizen-FcγR’en. Deze 
data zijn relevant voor onderzoek waarbij humaan IgG in wild-type muizenmodellen getest 
wordt.
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Figuur 10. Muis- en mens-IgG-subklassebinding aan muis-FcγR’en
Bindingsaffiniteit van muis (a) en humane (b) IgG-subklassen aan de verschillende muis-FcγR’en. -/- betekent 
dat er geen binding gedetecteerd is. De stippellijn toont de maximum concentratie die is gemeten, de 
staven die hieronder vallen zijn deels geschat. De grafieken tonen de data van ten minste 3 verschillende 
metingen.
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Hoofdstuk 7. Een extra glycaan in FcγRIII
Humaan FcγRIII en muis-FcγRIV zijn ortholoog. Dit betekent dat deze receptoren 

evolutionair verwant zijn en ze qua genen, eiwitsequentie, structuur en functie 
overeenkomen. We wisten al dat de glycaan in de Fc van IgG op positie 297 (N297) 
belangrijk is voor de binding aan FcγR’en. Voor de interactie tussen humaan FcγRIII en IgG 
is er echter aangetoond dat ook een glycaan in de FcγR belangrijk is. Deze zit precies in de 
IgG-bindingsplaats op FcγRIII (N162) en bij binding maken de IgG- en FcγRIIIa-glycanen een 
direct contact. Wat andere onderzoekers verder hebben gezien, is dat het fenomeen van 
sterkere binding bij afwezigheid van fucose in de IgG-glycaan wordt gemedieerd door deze 
FcγRIIIa-glycaan. Hij kan als het ware discrimineren tussen IgG mét en zonder fucose.

In hoofdstuk 7 hebben wij gekeken of deze N162-glycaan, die ook in muis-FcγRIV 
zit, dezelfde functie heeft. We hebben daarvoor zelf FcγR’en gemaakt, met en zonder 
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Figuur 11. De FcγRIIIa/FcγRIV glycaan discrimineert IgG zonder fucose
Binding affiniteit van ongemodificeerd muis IgG2a (a) en humaan IgG1 (b) aan de wild type (WT) of 
mutant (N162A) muis FcγRIV of humaan FcγRIII, respectievelijk, toont een hogere binding affiniteit voor 
de mutant receptoren. Relatieve binding van glycovormen van muis IgG2a (c) of humaan IgG1 (d) aan de 
wild type (WT) of mutant (N162A) muis FcγRIV of humaan FcγRIII, respectievelijk, toont een toename van 
binding affiniteit voor de laag gefucosyleerde glycovormen aan de wild type receptor en geen verschil voor 
de mutantreceptor. De grafieken tonen de data van ten minste 2 verschillende metingen. *: statistisch 
significant verschil.



280

AA

14

0
2
4
6
8

10
12

P
er

ce
nt

ag
e 

O
-g

ly
ca

ne
n

aa
nw

ez
ig

 in
 h

in
ge

 (%
) IgG3 zelfgemaakt, allotype (m)g 

IgG3 zelfgemaakt, allotype (m)s

IgG3 van serum donor 1

IgG3 van serum donor 2

Appendix. Nederlandse samenvatting Fig. 12

Figuur 12. O-glycanen in de hinge van IgG3
Percentage van O-glycanen gevonden op de beschikbare plekken in de IgG3-hinge, bepaald door middel 
van massaspectometrie (MS), in zelfgemaakt IgG3 en IgG3 gezuiverd uit serum van buisjesdonoren. De data 
in de grafiek zijn van ten minste 2 verschillende metingen op dezelfde samples.

de glycaan (respectievelijk N162 (WT) en N162A). Vervolgens hebben we onze humane 
IgG-Fc-glycovormen, alsmede muis-IgG-Fc-glycovormen, getest op binding. We zien dat 
het weglaten van fucose voor muis IgG hetzelfde versterkende effect heeft op binding 
aan FcγRIV (figuur 11c). Echter, anders dan bij mensen (zie hoofdstuk 3), zien we geen 
additioneel versterkend effect van galactose. Het weglaten van de glycaan op de receptoren 
zorgt voor een licht versterkte binding van normaal gefucosyleerd IgG, alsof deze FcγR-
glycaan in de weg zit (figuur 11a, b). Vervolgens zagen we voor zowel muis als mens dat de 
bindingssterkte van de gemuteerde receptor voor de laag-gefucosyleerde glycovormen niet 
verder toenam (figuur 11c, d). Hiermee bevestigen we dat de discriminerende functie van 
de N162-glycaan in FcγRIIIa of FcγRIV gelijk is gebleven tussen de twee soorten. We denken 
dat hiermee een mechanisme in de evolutie geconserveerd is, waarbij immuunreacties 
met laag gefucosyleerd IgG in het lichaam gebruikt worden om het immuunsysteem extra 
aan te wakkeren.

Hoofdstuk 8. Aparte glycanen in de hinge-regio van IgG3
In dit hoofdstuk hebben we gekeken naar de hinge-regio van IgG3. De hinge verbindt 

het Fab- met het Fc- domein van antilichamen (zie figuur 1a). Voor humaan IgG3 is de 
hinge extra lang (zie figuur 2a) en is eigenlijk samengesteld uit drie herhalende stukken. Bij 
bestudering van de eiwitsequentie zagen we dat in elk van deze stukken meerdere plaatsen 
waren waar O-glycanen aan zouden kunnen binden, op de aminozuren serine en threonine. 
Tot nu toe hebben we het in dit proefschrift steeds over N-glycanen gehad. O-glycanen zijn 
anders dan N-glycanen qua structuur en hoe ze worden gemaakt.

Om te kijken of de mogelijke plekken voor O-glycanen bezet zijn door glycanen 
hebben we de hinge van IgG3 op verschillende manieren in stukken geknipt en vervolgens 
deze stukken in detail bekeken in de massaspectrometer (MS). De MS kan in heel klein 
detail de massa (gewicht) van de stukken bepalen, en weet dus, als één wat zwaarder is, dat 
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er een extra glycaan op zit. We zagen dat voor IgG3 uit bloed er inderdaad soms O-glycanen 
op de threonines van de hinge zitten. Ongeveer 10% van de beschikbare threonines was 
bezet (figuur 12). Dit hebben we kunnen bevestigen met zelfgemaakt IgG3. Wat de functie 
van deze O-glycanen in de IgG3-hinge is moet nog verder worden uitgezocht. Mogelijk zijn 
zij betrokken bij de stabiliteit van het eiwit en/of bescherming tegen afbraak.

Hoofdstuk 9. Algemene discussie
Om dit proefschrift af te sluiten zijn in hoofdstuk 9 de gevonden resultaten van dit 

proefschrift in de context van het werkveld besproken. Onze glyco-engineering methoden 
worden vergeleken met de methoden die door andere wetenschappers en de industrie 
worden gebruikt en hoe die van ons deze zouden kunnen verbeteren of verfijnen. De 
resultaten van onze functionele experimenten in hoofdstuk 3, 4 en 5 zijn mogelijk 
belangrijk voor het diagnosticeren en behandelen van antilichaam gemedieerde allo- en 
auto-immuunziekten. Dit geldt vooral voor de ziekten waarvan bekend is dat er variabele 
IgG Fc-glycosylering patronen voorkomen. We hebben daarom bediscussieerd wat de 
impact is van onze resultaten op het begrijpen van deze complexe ziekten. 

Verder hebben we besproken hoe de opgedane kennis van IgG (-subklassen) 
en glycovormen en hun immuun-modulerende rol kan helpen in het begrijpen van 
de werkingsmechanismen van immunoglobuline gebaseerde therapieën zoals IVIg en 
therapeutische antilichamen. Dit bij elkaar zou uiteindelijk helpen om de diagnose en 
behandeling van patiënten met allo- of auto-immuunziekten te verbeteren.

Conclusie
Dit proefschrift toont aan dat we in staat zijn de samenstelling van de IgG Fc-glycaan 

naar wens te kunnen veranderen. We gebruiken dit om verschillende glyco-vormen te 
testen in functionele experimenten. Uit deze experimenten blijkt dat IgG1 met laag fucose 
in combinatie met hoog galactose een verhoogde bindingsterkte voor FcγRIII heeft, dat 
vertaald wordt in betere activatie van cellen met deze receptor, terwijl juist verhoogde 
galactose en siaalzuur zorgen voor betere complement binding en activatie. Verder zien we 
dat de siaalzuur bevattende fracties van IVIg geen, maar de dimeer fractie wel een betere 
immuun-modulerende functie heeft. We tonen dat alleen effectorcellen met voornamelijk 
FcγRIII beïnvloed worden door het weglaten van fucose op de Fc van antilichamen in 
therapieën, onafhankelijk van de IgG subklasse. Verder zien we dat de bindingsterkte van 
humane IgG subklassen voor muis FcγR’en van gelijk niveau is als dat van muizen subklassen. 
En dat tussen mens en muis de functie van de FcγR glycaan, namelijk het discrimineren 
tussen IgG met en zonder fucose, behouden is gebleven. Als laatste tonen we dat de lange 
hinge van IgG3 soms O-glycanen bevat waarvan de functie nog onbekend is.
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erg nuttig ook! Jouw analytische kijk op de situatie of het probleem gaf vaak een nieuw 
handvat waar ik weer mee verder kon. Bedankt. 

Mijn Paranimfen. 

Lieve Arthur, Swankmeister. Gillian: “Wil je mijn paranimf zijn”, Arthur “Jaa!”. Ik had 
eigenlijk verwacht dat je heel hard “NEE” zou roepen, want dat deed je wel vaker als ik iets 
vroeg. Uiteindelijk deed je dan het gevraagde plus nog wat meer omdat je dat nou toch 
ook even kon doen. Naast dat je onder andere voor mijn project analist was, “master of 
the IBIS”, was je ook een heerlijke collega om mee samen te werken. Je was altijd in voor 
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een praatje en maakte de meest flauwe grappen. Ik gebruik nu ook de Franse uitspraak van 
buffer, “bufjé”, want zo hoort het, punt. Ik vind het heel fijn dat jij altijd kon luisteren naar 
mijn verhalen groot of klein en hoop dat nog altijd te kunnen blijven doen. Ik vind het heel 
fijn dat je mijn paranimf wil zijn, een voorrecht. 

Sanne. Fleur. Fleur. S. V. D. Bovenkamp. Lieve Sanne, ik weet nog dat jij de eerste 
keer door Theo werd geïntroduceerd in de vrijdagbespreking. In het oude kamertje bij waar 
vroeger ook het IP-secretariaat zat. Natuurlijk had ik toen nog niet gedacht dat ik met jou 
zo’n goede klik zou hebben. “Zie jij ook plaatjes van antilichamen overal in?” – “Ja.”. “Als je 
op vakantie gaat is eten toch belangrijk?” – “Ja.”. Jouw humor is heerlijk (posterkoker) en je 
luisterend oor heeft mij zoveel malen mogen aanhoren. Bedankt voor al die keren. Ik vond 
het heerlijk om met jou op congressen te gaan! Die congressen bevielen zo goed dat we 
ook samen op wintersportweekend zijn geweest en ik hoop dat we deze dingen nog vaak 
samen kunnen doen. Bedankt dat je mijn paranimf wil zijn in deze voor jou ook zo drukke 
tijd.

Aan al mijn publicaties en hoofdstukken hebben mensen meegewerkt. Ik wil graag 
al mijn co-auteurs bedanken voor de fijne samenwerking en de mogelijkheden die dat 
schepte voor het onderzoek. 

Manfred, jou moet ik zeker niet vergeten. Zonder jouw inzichten in de glyco-analyse 
met behulp van de massaspectometrie zou mijn onderzoek nooit uitgevoerd hebben 
kunnen worden. Degene die de analyses uiteindelijk allemaal gedaan hebben waren Rosina 
en Carolien. Bedankt dames, zonder jullie hulp en inzet was ik nergens! Naast dat jullie de 
analyses deden waren jullie ook altijd bereid me alle zaken uit te leggen en te overleggen 
over mijn project. Bedankt! Ook alle andere medewerkers van het LUMC, waaronder onder 
andere Albert, David, Lise en Yoann, bedankt voor jullie kennis en hulp. 

Remco en Suzanne, bedankt voor al jullie bijdragen in het lab, van de kleine tot 
de grote dingen. Het bijhouden van de HEKsjes, dansen om de schudder te stimuleren, 
mopperen op Gestur ?, tot samen blij zijn als er een lekkere piek van de AKTA af kwam, ik 
kon er altijd op rekenen. 

Louise, bedankt voor je hulp met de NK ADCC en de gezellige gesprekken 
tussendoor. Succes met je eigen proefschrift. Hanke en Timo, bedankt voor ook jullie 
overkoepelende hulp bij deze assay’s en de achtergrond en Timo voor je rol in mijn AIO-
begeleidingscommissie. 

Van de complement kant (daar hoor ik nu ook bij ;) ): Mieke, Diana, Inge en Gerard. 
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Bedankt voor al jullie hulp met de assay’s. Mieke bedankt voor (het opzoeken van) alle 
reagentia en protocollen, Diana voor de begeleiding, Inge voor het helpen van Marcella 
met de FACS proeven en begeleiding toen ik er niet was, Gerard voor alle AKTA gerelateerde 
zaken groot of klein en voor je vrolijke “noot” in de gangen. 

Lieve Christine, samenwerken met jou was altijd heerlijk en ik keek er altijd naar 
uit, omdat ik wist dat ik een hele (drukke, maar) leuke dag voor de boeg had. Ik heb 
bewondering voor je aanpak en doorzettingsvermogen, veel geluk met afronden van je 
eigen proefschrift! Daarnaast ook Taco bedankt voor alle nuttige “Sweet IVIg” meetings 
en goede feedback en jouw kunde om achter de schermen een hoop te regelen. Sietse 
bedankt voor de korte maar leuke en vruchtbare samenwerking. 

Iedereen van de vrijdagmiddag IVIg meeting, Rob, Ninotska, Pleuni, Arthur, Willem, 
Iwan, Jana, Steven (dT), Suzanne, Sanne, en de studenten, bedankt voor de meest nuttige 
werkbesprekingen. Naast dat deze nuttig waren, waren deze ook vaak heel grappig. Rob die 
een kwartier een verhaal gaat vertellen waarvan ik achteraf niet meer weet waar het nou 
eigenlijk over ging (sorry Rob!). Gestur en Theo die op een andere golflengte een gesprek 
voeren over allotypen (Steven kun je de frequentie al vinden?). Bespreken wat de pH van 
cola (light of volsuiker?) is en of, en hoe, de meegebrachte koekjes welke suiker bevatten. 
Hier komt ook Theo’s uitspraak vandaan: “suiker is maar suiker”. Ik ben er nog kapot van. 
Later is deze uitspraak trouwens herhaald door Gestur, onvergefelijk. 

De liefste studenten van de wereld: Anna en Marcella, bedankt allebei. Jullie werk 
heeft uiteindelijk ook bijgedragen aan mijn proefschrift. Ik vond het heel fijn om jullie te 
leren kennen en te mogen begeleiden. Anna, jij was als rustig meisje een perfecte tegenpool 
voor iemand als ik, die zich soms veel te snel te druk maakt. Marcella, jij bent heel ijverig en 
nauwkeurig en werkt heel erg snel, soms liep ik zelfs op je achter moet ik eerlijk toegeven, 
maar dat vond je geloof ik niet erg. 

Ik wil verder alle Sanquin collega’s van IP, BCR, MCB, PE, POR, Erythrocytenserologie, 
Immunocytologie en de (core-)facilities bedanken voor hun gezelligheid, hulp en bijdragen, 
met speciale dank voor Paul Verkuilen en Simone Kruithof voor ook hun back-up HEK-
cellen en andere kleine dingetjes, Pleuni en Ninotska voor al hun hulp met protocollen, 
controlesamples, vectoren, en labkennis. Peter Lichthart voor de rode cellen af en toe, 
Danny Kogenhop voor je hulp in het radiolab en introductie / begeleiding bij de ADCC’s. 
En van POR: Janice Mok voor je altijd snelle verwerking van mijn samples waar binnen een 
mum van tijd een biotine‘tje aan hing en Wim van Esch voor de prettige samenwerking. 

Al mijn gezellige collega’s van IHEP bedankt voor de leuke tijd, de gezellige 
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werkbesprekingen, goed onderhouden labs en alle hulp. All technicians for arranging and 
doing all kinds of tasks and things to keep the lab going, Marion, Aicha, Aniska, Giso, Arthur, 
Remco, Sander, Franka, Nurcan, Natasja, Aurelie. De dames van de buisjesdonoren, onder 
andere Fatima en Kaoutar, bedankt. Alle groepsleiders, Martijn, Monica, Derk, Carlijn (V), 
Marieke (vL), Emile, Klaas, bedankt voor de feedback tijdens de vele werkbesprekingen. 
En alle anderen die ik nu nog niet bij naam genoemd heb! 

Verder wil ik ook nog wat collega’s, kennissen, vrienden en familieleden persoonlijk 
bedanken. Vele weten waarschijnlijk zelf wel wat ik met ze heb meegemaakt of wat zij voor 
mij hebben betekend en daarvoor grote dank. 

Carlijn (V), Marieke (vL), bedankt voor jullie aanmoedigende gesprekken en hulp 
als ik door de bomen het bos niet meer zag. 

Lieve Anita en Mo, bedankt voor al jullie hulp vanuit het secretariaat. Altijd heel 
fijn dat jullie je in allerlei bochten wringen om dingen snel en goed voor elkaar te krijgen. 
Daarnaast bedankt voor alle leuke gesprekken. Anita, bedankt voor alle leuke oppeppers in 
de vorm van leuk afgebeelde quotes van – meestal – pinterest. Hopelijk spreken we elkaar 
nog vaak. 

Magda, Christina (H), Eloy, Ilse, Pleun, Patrick, thank you for listening and all the 
good advice and tips you have provided me with. 

Esther (W), Giso, Aicha, Tati, Jalenka, Luci, Rick, Tamara, Helga, the old room 
(P111) crew, thanks for the warm nest and fun times. 

Rianne, Julian, Anna (O), David (vdZ), Manon, Ahmad thanks for putting up with 
me, sitting sort of in the same corner in the U2 office. Thank you for the fun moments, the 
laughs and the times I could blast off my irritations onto you.

Steven (H), Steven (dT), Robin, David (S), Marea, Arthur, Erik, Nahuel, Carlijn (K), 
Zoltan, Patrick, Ilse, Marion, thank you for the fun lunch breaks and jokes in the office.

Anne (C), Benoit, Ammarina, Tom, Julian en Rianne, bedankt voor de gezellige 
uurtjes in het kantoor en Anne en Rianne in de trein/op de fiets. Altijd fijn dat jullie even 
konden kletsen als we daar behoefte aan hadden. Succes met jullie eigen promoties! 

Ik kende je eigenlijk niet, maar we hadden allebei dezelfde wens, niet meteen naar 
huis na ons congres, daarom Peter-Paul, eindigden wij samen in Calgary voor een paar 



307

AA

dagen, en het was super leuk! Daarna had ik er ook een leuke vriend / collega bij waarmee 
ik nog steeds af en toe heerlijk kan kletsen! Bedankt! 

Willem en Karin, bedankt voor de gezellige tijd in Texas en de wederzijdse interesse 
in antilichamen. Bedankt voor de feedback op mijn werk en presentaties. 

Natasja, bedankt voor de leuke autoritjes waar we allebei even konden luchten wat 
ons hoog zat. 

Lieve Jalenka, helaas niet vanaf dag 1, want toen had jij cursus, maar vanaf ergens 
week 1 was jij de hele lieve en gezellige collega bij mij in de kamer. We hebben vele malen 
lekker gekletst en bij elkaar ons verhaal kwijt gekund. Jij vroeg mij of ik in de labuitje-
commissie wilde en zo leerde ik nog veel meer mensen van onze afdeling kennen. Jij was 
echt een sociale verbinder op onze afdeling. Veel geluk met je nieuwe werk en het beginnen 
van je eigen gezin, liefs. 

Florentine, ik leerde jou kennen in de trein naar Utrecht en daarna veel beter in de 
labuitje-commissie. Bedankt voor al je gezellige gesprekken over werk, koken en daarbuiten. 
Veel geluk met je opleiding. 

Esther (H). Jouw vrolijke aanwezigheid kan mij bijna altijd opbeuren! Ik vond het zo 
fijn dat jij mijn collega was, ik kan lekker met je sparren over al onze zaken, ook al begreep 
ik niet altijd goed waar jij mee bezig was in het lab (en vice versa?). Jouw liefde voor koken 
en bakken resulteerde er in dat we samen met Florentine gingen bakken. Helaas is dat er 
veel te weinig van gekomen, Florentine heeft er geloof ik nog een van ons tegoed ;). Succes 
met je nieuwe avontuur in Engeland, ik kom graag een keertje of vaker langs. 

My dear Italian friend, Francesca, oh how I love to sing along to the radio, and then I 
heard a second voice, it was you and our friendship was born. Besides singing along to pop-
music on the lab radio we discovered more common interests: cooking, killing red blood 
cells and coffee. Thank you for being my friend and I hope to have a lot more coffee breaks 
with you. P.S. come to the dark side (IP), there everyone sings along to the radio!

Myrthe, omdat ik jouw biologische wederhelft ben benoem ik jou maar tot mijn 
“klinische wederhelft”. Ik vond het heel leuk samen in de antilichaam-glycosylering 
groep te zitten. Van jouw doorgaans optimistische kijk op het werk, planning-skills en 
doorzettingsvermogen probeer ik nog steeds meer te leren. Veel succes met je opleiding 
en geluk met Rein en Michiel. 
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Jouw gezellig en nuchtere kijk op werk en de wereld haalt mij altijd weer op Dian. 
De lol die jij hebt in je werk en in het leven is inspirerend! Bedankt voor onze super leuke 
gesprekken en graag nog een keertje samen treinen / carpoolen? 

Anno, en de 14 … (Anna (K), Anna (vB), Annemarie, Marieke, Myrthe, Sanne (M)), 
bedankt voor de gezellige tijd tijdens de summerschool in Sardinië (waar mijn grootste 
liefdes samen kwamen, eten en .. immunologie?). Superleuk dat we ook na de cursus nog 
contact hielden en af en toe met elkaar gingen eten en in de wandelgangen altijd nog even 
konden kletsen. Laten we nog een keer een burgertje pakken! 

Lieve teamgenootjes, lieve softbalgenootjes, Annika, Corine, Eva, Nynke, Marike, 
Lotte, Jette, Gythe, Willemijn, Pietro, Sabine, Marc, Iris, Sandra, en vele meer! Zonder 
mijn momenten met jullie zou mijn AIO tijd een stuk zwaarder zijn geweest. Alhoewel 
ik betwijfel of al dat gehaast naar training en wedstrijden, gesjouw met spullen “ja, 
volksverhuizing”, “ja, tupperwareparty”, nét wel of nét geen vangballen, nét wel of nét niet 
safe bij een steal, aan mijn gezondheid heeft bijgedragen ;). Heerlijk hoe ik samen met jullie 
mijn stress kon wegslaan, rennen en gooien. “Het is ook maar een zak met cellen”, ik denk 
nog steeds vaak aan deze uitspraak Corine ;). Super samen op toernooi en naar EATaly/
Italy. ‘”Brace yourself, more food is coming…” Laten we volgend jaar, en die daarna, en die 
daarna weer zo veel LOL hebben! 

Jessica, bedankt voor alle fijne gesprekken en steun.

Pleun en Liset, bedankt voor opzet voor het layouten van mijn proefschrift. 

Onze avondjes uit eten (Sushi!) waren altijd enorm therapeutisch en gezellig lieve 
Roeska. Het is altijd heel fijn om met jou af te spreken en lekker ons ei bij elkaar kwijt te 
kunnen. Dat we ongeveer tegelijk alles van een PhD-traject meemaakten, maar in totaal 
verschillende omgevingen, hielp enorm om te relativeren. Ik hoop dat je nieuwe baan de 
droombaan is die je zocht en veel geluk met Niels en Kyra. 

Lieve vrienden, Gilles, Marjolein, Vincent, Marlies, ondanks de lage frequentie 
waarmee we afspreken is het altijd gezellig en kunnen we altijd wel een bordspel vinden 
om samen te spelen. Jullie interesse in mijn werk is altijd fijn. Zullen we er snel weer één 
plannen?

Meidenmail-meiden, de meiden, de meisjes, BET, IEK, LIN, TES, MAR, Annebet, 
Ike, Linde, Tessa en Marjolein. Toen we nog jong en onschuldig waren, en bij de UBV 
zaten, kreeg ik een keer een mail met als onderwerp “meidenmail”. Het onderwerp is nooit 
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veranderd en het onderwerp van onze mails, gesprekken, appjes en etentjes ook niet: we 
konden altijd lekker ons verhaal aan elkaar kwijt. Heerlijk, bedankt lieve meiden. Ik heb 
altijd heel veel plezier en laad helemaal op als ik bij jullie ben. Graag nog meer, en nog weer, 
allemaal datumprikker invullen!

Lieve schoonfamilie, Hetty, Nicol, Maud, Sander, en de kinderen bedankt voor de 
altijd gezellige en lekkere verjaardagen en feestdagen. Jullie zorgen altijd goed voor mij en 
Rens, zo kunnen we weer even bijtanken. 

Ooms en Tantes, Henk, José, Carla en Harri, bedankt voor jullie interesse in mijn 
werk en altijd gezellige tijd samen. 

Lieve Joran en zus, Vivian, ik geniet altijd van onze etentjes samen, die ook vaak 
eindigen in het spelen van een bordspel. Zullen ook wij snel weer een datum prikken?

Lieve familie, lieve mama, Conny, lieve Jan, lieve zus, Detje, Bernadette, er is geen 
omschrijving voor de steun die ik aan jullie heb. Mijn dankbaarheid voor jullie en jullie 
onvoorwaardelijke hulp is, ook al is die niet altijd even zichtbaar, heel groot. Bedankt dat ik 
altijd bij jullie terecht kan.

Als laatste wil ik mijn lieve Rens niet vergeten. Jij weet als geen ander hoe ik de 
afgelopen jaren heb meegemaakt, de leuke momenten en de stress, en hebt altijd voor mij 
klaargestaan. Van luisterend oor tot slechts een knuffel, omdat ik dat nodig had (minimaal 
10 op een dag toch?). Jij kent mij door en door en wist vaak precies wat ik nodig had. Ik 
hoop dat ik voor jouw verdere AIO-carrière net zo’n steun kan zijn als jij was voor mij was, 
want dat lijkt mij de beste manier om mijn dank voor jou te uiten. Liefs. 

Einde. 

Klaar. 

Punt. 




