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Summary

Despite the many donors who donate blood, there are patients for which it is difficult, if not 
impossible, to find compatible (interchangeable) blood. This mostly applies to patients with sickle 
cell disease that have been immunized against different non-self antigens (so-called alloantigens) 
by previous blood transfusions. The option to culture red blood cells to provide matched blood for 
these patients has been recognized for decades. Due to technical advances, research concerning 
the optimization of red blood cell cultures to reach quantities that resemble a unit of red blood 
cells given for transfusion have gained momentum over the last few years. These studies primarily 
investigate the intrinsic maturation program of red blood cells. However, red blood cell development 
is occurring on specialized support cells, the macrophages. Within this thesis, we aimed to optimize 
cell cultures from stem cell to red blood cell by focusing on the supporting macrophages that are 
known to have an essential but ill-defined role in the production of red blood cells.

Red blood cells or erythrocytes originate from the bone marrow. Within the bone marrow, a small 
fraction of blood stem cells (hematopoietic stem cells) is present which, in the right environment with 
a proper balance of growth factors, can develop into all blood cells in the body. The environment 
plays an important role as the cells located near the hematopoietic stem cells in the bone marrow 
support the stem cells to further maturate into one of the many blood cell  lineages, a process 
called hematopoiesis. The development of a hematopoietic stem cell to a red blood cell is termed 
erythropoiesis. One of the cells located near the stem cells in the bone marrow is the macrophage 
(Greek makros = large, phagein = to eat), a certain type of white blood cell classically functioning 
to engulf old, dead or damaged cells and to clear pathogens. Multiple variants of macrophages 
have been found in the body and within a tissue fulfilling specific functions. In the bone marrow, 
macrophages have a supportive function in addition to their traditional clearing function and 
support precursor red blood cells, the erythroblasts. Such a macrophage is surrounded by erythroid 
cells and forms an islet structure, an erythroblastic island. These macrophages support erythroblast 
expansion (proliferation) and develop (differentiate) towards a red blood cell through mostly 
unknown or ill-defined mechanisms. There are several differentiation stages between erythroblasts 
and red blood cells. In the final stage, erythroid cells expel their nucleus (enucleation) resulting 
in enucleated reticulocytes and the individual nuclei surrounded by a plasma membrane, the 
pyrenocytes. The reticulocyte develops further into a red blood cell the moment it enters the blood 
stream. Macrophages also play an important role during this last stage, as they engulf and clear the 
expelled erythroid nuclei.

As we need hematopoietic stem cells for red blood cell production, and bone marrow material is 
difficult to obtain, peripheral blood has been used as starting material. Blood contains a very small 
fraction (on average 0.16%) of hematopoietic stem cells that have been mobilized from the bone 
marrow. This fraction can be isolated by density separation, which separates blood in three layers: 
1) red blood cells and granulocytes, 2) white blood cells, and 3) plasma and platelets. The second 
layer, termed peripheral blood mononuclear cells, or PBMC, also contains the hematopoietic stem 
cells. Previously, it has been shown that the erythroblast yield from PBMC is 10-15 fold increased 
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compared to purified hematopoietic stem cells isolated from the same amount of PBMC. A possible 
explanation would be that particular cells present in PBMC support the stem cells and thereby 
indirectly affect the amount of erythroblasts.  We investigated this in chapter 2 and showed 
that several white blood cells are present in PBMC, in particular T-cells (58%), B-cells (6%), and 
monocytes and macrophages (18%). All blood cells can be distinguished by antigens (so-called CD 
antigens) present at the surface of the cells. First, we developed a novel way to characterize the 
stages between hematopoietic stem cells (CD34+CD36-) and erythroblasts (CD34-CD36+) in order 
to easily track cells during differentiation. Thereafter, T-cells (CD3), B-cells (CD19) and monocytes 
(CD14) were removed from PBMC one by one and the remaining cells were further cultured 
towards erythroblasts. The amount of erythroblasts was significantly reduced in PBMC depleted 
for monocytes/macrophages. In addition, we showed that co-cultures of purified hematopoietic 
stem cells with monocytes/macrophages result in a similar erythroblast yield compared to total 
PBMC. The results show that monocytes/macrophages do not have an effect on the erythroblasts 
themselves, but increase hematopoietic stem cell survival by the secretion of specific factors early 
during culture. This eventually results in an increased erythroblast yield.

Chapter 3 shows a culture method to efficiently culture red blood cells from PBMC. This culture 
system consists of three stages: i) the culture of PBMC towards erythroblasts, ii) expanding 
erythroblasts, and iii) erythroblast to reticulocyte differentiation. To mimic the correct environment, 
a specific cocktail of growth factors was added to the medium at each stage of culture. With the 
addition of growth factors cells survive, proliferate, and differentiate. In the first stage, stem cell 
factor (SCF) stimulates the proliferation of hematopoietic stem cells. The addition of erythropoietin 
(better known as EPO), which is normally produced by the kidney, supports the formation of red 
blood cells. In order to prevent cells already from differentiating to red blood cells, dexamethasone 
was added. This is a glucocorticosteroid, an adrenal gland hormone with an anti-inflammatory 
function, which is increased in the body during stress erythropoiesis when many erythroid cells 
have to be produced in the bone marrow. In the second stage, this specific cocktail is also used 
to increase the number of erythroblasts without differentiation. When a sufficient amount of 
erythroblasts is obtained, both SCF and dexamethasone are removed from the culture medium to 
allow the cells to further differentiate and to expel their nuclei. Furthermore, the EPO concentration 
is increased, and extra holotransferrin, an iron-binding and -transporting protein, is added. Iron-ion 
bound hemoglobin is an essential part of red blood cells, because it supports oxygen transport to 
different body parts. Finally, plasma is added to stimulate cell differentiation together with an anti-
coagulant heparin to prevent the medium from clotting. In order to meet the required numbers of 
red blood cells for one transfusion, an infeasible amount of culture dishes is needed. We therefore 
examined alternative culture systems. Stage one was performed in culture dishes, however, in the 
second stage the culture dishes were exchanged for a bioreactor with optimal gas exchange due to 
a gas permeable bottom (G-Rex system). With this system, we can increase the cell culture density, 
in addition, larger culture volumes can be used and replenishing the medium is more efficient. This 
method allows to produce a yield of erythroid cells that is sufficient to start a clinical trial to test 
the lifespan of transfused cultured red blood cells and investigate the optimal period of repeated 
transfusions with cultured blood.
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Macrophages play an important role in erythropoiesis. However, the underlying mechanism is not 
yet known, because there is no convenient human model to study this. Therefore, in chapter 4, 
we investigated whether we can differentiate PBMC-derived monocytes towards macrophages 
that we can use as a model to study the interaction between macrophages and different stages 
of red cells. As we used dexamethasone in the first and second stage of our culture system, we 
first examined the effect of this synthetic hormone on monocyte differentiation. In chapter 2, we 
showed that monocytes cultured in the presence of EPO, SCF, and dexamethasone differentiate 
towards tissue resident macrophages. Here, we show that glucocorticosteroids specifically direct 
all monocytes towards macrophages that phenotypically resemble bone marrow macrophages 
present in erythroblastic islands, expressing CD14, CD16, CD163, CD169, CD206 and CXCR4. 
Since these macrophages have been cultured with glucocorticosteroids, we refer to these cells as 
GC-macrophages. We actually show that these macrophages are a different type of macrophage 
compared to cells cultured without dexamethasone. Furthermore, GC-macrophages share 
functional characteristics with macrophages from erythroblastic islands: i) they bind erythroblasts 
and other stages of erythroid cells, and ii) they take up the erythroid nuclei when they are expelled 
by the erythroblasts, and iii) they are highly motile. Based on these results, we propose that GC-
macrophages can be used as a model to study erythroblastic islands. The chapter concludes with 
antigen characterization of bone marrow macrophages, as well as macrophages from the fetal liver, 
because red cells are produced in the liver until the 7th month of fetal development instead of the 
bone marrow.

As a follow-up on this chapter, in chapter 5 we extensively compared CD163 fetal liver macrophages, 
CD163 bone marrow macrophages, and cultured CD163 GC-macrophages. The cell morphology 
between the three populations has a lot in common, also because they all bind erythroblasts and 
reticulocytes and take up erythroid nuclei. Based on protein expression, the results show that there 
is few variation between macrophages from various donors. Although the macrophages have a 
different origin and were derived from various tissues (liver or bone marrow) or never been in a 
tissue (GC-macrophages), the most important proteins associated with erythroblastic islands were 
identified in all three populations. This further strengthens the hypothesis that GC-macrophages can 
be used to study the interaction between red cells and macrophages. The method developed in this 
thesis to study erythroblastic-islands is important for further research in red blood cell cultures for 
transfusion purposes.

Finally, chapter 6 summarizes all chapters enclosed in this thesis and the results are discussed in 
a general discussion.
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Samenvatting

Ondanks de vele donoren die jaarlijks bloed doneren, is het voor sommige patiënten moeilijk, 
zo niet onmogelijk,  om compatibel (uitwisselbaar) bloed te vinden. Dit geldt voornamelijk voor 
patiënten met sikkelcelziekte die zijn geïmmuniseerd met verschillende lichaamsvreemde antigenen 
(zogenaamde allo-antigenen) door eerdere bloedtransfusies. De mogelijkheid van het kweken van 
rode bloedcellen om deze patiënten gematcht bloed te bieden wordt al decennialang onderkend. 
Door technische vooruitgang is onderzoek naar het efficiënt kweken van rode bloedcellen om 
hoeveelheden te kunnen bereiken die overeenkomen met een zak bloed voor transfusie de laatste 
paar jaar in een stroomversnelling geraakt. In deze studies wordt voornamelijk gekeken naar het 
intrinsieke rijpingsprogramma van rode bloedcellen. Echter, rode bloedcellen ontwikkelen zich in 
een omgeving met gespecialiseerde verzorgende cellen, de macrofagen. In deze thesis is onderzoek 
gedaan naar het optimaliseren van celkweken van stamcel tot rode bloedcel. Daarbij is gekeken naar 
de rol van verzorgende macrofagen die een belangrijke maar veelal onbekende rol vervullen in de 
aanmaak van rode bloedcellen.  

Rode bloedcellen oftewel erytrocyten, worden in het beenmerg gemaakt. In het beenmerg is een 
kleine fractie bloed stamcellen (hematopoëtische stamcellen) aanwezig die in de juiste omgeving, met 
de juiste balans in groeifactoren kunnen uitrijpen naar alle bloedcellen in het lichaam. De omgeving 
speelt hierbij een belangrijke rol, omdat de cellen die naast de hematopoëtische stamcellen liggen 
in het beenmerg de stamcellen stimuleren om uit te rijpen naar een van de vele bloedcellen, een 
proces dat hematopoëse heet. Het uitrijpen van een hematopoëtische stamcel naar een rode 
bloedcel wordt erytropoëse genoemd. Een van de cellen die in het beenmerg naast de stamcellen 
ligt is de macrofaag (uit het Grieks makros = groot, phagein = eten), een bepaald type witte bloedcel 
dat bekend staat om het opruimen van oude, dode of beschadigde cellen en ziekteverwekkers. Er 
zijn verschillende soorten macrofagen in het lichaam welke in verschillende type weefsels specifieke 
functies uitoefenen. In het beenmerg hebben de macrofagen naast de klassieke opruimfunctie ook 
een verzorgende functie en zorgen ze voor de voorlopers van rode bloedcellen, de erytroblasten. 
Deze macrofaag wordt omringt door erytroïde cellen en vormt een soort eilandje, een erytroblast-
eiland. Deze macrofaag zorgt ervoor dat de erytroblasten vermeerderen (prolifereren) en uitrijpen 
(differentiëren) tot een rode bloedcel door veelal onbekende of niet goed beschreven mechanismen. 
Tussen erytroblast en rode bloedcel zitten meerdere uitrijpingsstadia. In het laatste stadium stoten 
de erytroïde cellen hun celkern uit (enucleatie) en ontstaan de geënucleeerde reticulocyten en de 
afzonderlijke celkernen omgeven door een plasmamembraan, de pyrenocyten. De reticulocyt rijpt 
vervolgens verder tot een rode bloedcel op het moment dat het de bloedbaan binnen komt. Ook in 
dit laatste stadium spelen macrofagen een belangrijke rol, omdat ze de celkern opruimen die wordt 
uitgestoten.

Omdat hematopoëtische stamcellen nodig zijn voor het kweken van rode bloedcellen, en beenmerg 
moeilijk te verkrijgen is, wordt perifeer bloed als startmateriaal gebruikt. Bloed bevat namelijk 
een zeer kleine fractie (gemiddeld 0.16%) hematopoëtische stamcellen die uit het beenmerg zijn 
gemigreerd. Om deze fractie te isoleren wordt het bloed op dichtheid gescheiden in drie lagen: 1) 
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rode bloedcellen en granulocyten, 2) witte bloedcellen, en 3) plasma en bloedplaatjes. De tweede laag 
noemen we ook wel perifere bloed mononucleaire cellen, oftewel PBMC, en in deze laag bevinden 
zich ook de hematopoëtische stamcellen. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat er 10-15 keer 
meer erytroblasten kunnen worden gekweekt van PBMC dan van gezuiverde hematopoëtische 
stamcellen geïsoleerd van eenzelfde hoeveelheid PBMC. De reden hiervoor is mogelijk dat 
bepaalde cellen in PBMC een goede ondersteuning bieden aan de stamcellen en daarmee de 
hoeveelheid erytroblasten indirect beïnvloeden. Dit hebben we onderzocht in hoofdstuk 2 waar 
we laten we zien dat er in PBMC verschillende witte bloedcellen zitten, waaronder voornamelijk 
T-cellen (58%), B-cellen (6%)  en monocyten en macrofagen (18%). Alle cellen in het bloed zijn te 
onderscheiden aan de hand van antigenen (zogenaamde CD-antigenen) die zich aan de oppervlakte 
van de cel bevinden. Allereerst hebben we een nieuwe manier ontwikkeld om de stadia tussen 
hematopoëtische stamcellen (CD34+CD36-) en erytroblasten (CD34-CD36+) te karakteriseren, zodat 
de differentiatie gemakkelijker kan worden gevolgd. Daarna zijn de T-cellen (CD3), B-cellen (CD19) 
en monocyten (CD14) één voor één uit de PBMC verwijderd en de overige cellen verder gekweekt 
tot erytroblasten. De hoeveelheid erytroblasten was aanzienlijk minder wanneer de monocyten/
macrofagen uit de PBMC waren verwijderd. Bovendien hebben we laten zien dat de hoeveelheid 
erytroblasten vergelijkbaar was met de opbrengst uit PBMC als de gezuiverde hematopoëtische 
stamcellen samen werden gekweekt met monocyten/macrofagen. De resultaten laten zien dat 
monocyten/macrofagen geen effect hebben op de erytroblasten zelf, maar vroeg in kweek zorgen 
dat er meer stamcellen overleven door het uitscheiden van specifieke factoren. Dit leidt uiteindelijk 
tot een toename van het aantal erytroblasten.

In hoofdstuk 3 laten we een kweekmethode zien om efficiënt rode bloedcellen te kweken vanuit 
PBMC. Dit kweeksysteem is in drie fasen op te delen: i) het kweken van PBMC naar erytroblast, ii) het 
expanderen van de erytroblasten en iii) het differentiëren van erytroblast naar reticulocyt. Om de 
juiste omgeving na te bootsen, voegen we in elke fase een specifieke cocktail aan groeifactoren toe 
aan het kweekmedium. De toevoeging van groeifactoren zorgt dat de cellen overleven, prolifereren en 
differentiëren. In de eerste fase zorgt stamcelfactor (SCF) voor de proliferatie van de hematopoëtische 
stamcellen. De toevoeging van erytropoëtine (beter bekend als EPO) dat normaal gesproken in de 
nieren wordt aangemaakt, stimuleert de vorming van rode bloedcellen. Om te voorkomen dat de 
cellen alvast gaan differentiëren naar rode bloedcellen, wordt dexamethason toegevoegd. Dit is 
een glucocorticosteroïde, een bijnierschorshormoon met een ontstekingsremmende functie, welke 
is verhoogd in het lichaam tijdens stress-erytropoëse als er opeens veel erytroïde cellen moeten 
worden geproduceerd in het beenmerg. In de tweede fase wordt dezelfde cocktail ook gebruikt om 
de hoeveelheid erytroblasten te vermeerderen zonder differentiatie. Als er voldoende erytroblasten 
zijn verkregen, wordt zowel SCF als dexamethason weggelaten uit het kweekmedium om te zorgen 
dat de cellen verder kunnen differentiëren en erytroblasten hun celkern kunnen uitstoten. Ook 
wordt de concentratie aan EPO verhoogd en wordt extra holotransferrine, een ijzerbindend en 
-transporterend eiwit dat standaard in het medium zit, toegevoegd. IJzer ionen in het hemoglobine 
zijn namelijk een essentieel onderdeel van rode bloedcellen, omdat deze zuurstof naar de 
verschillende lichaamsdelen helpt te transporteren. Tot slot zorgt de toevoeging van plasma ervoor 
dat de cellen beter differentiëren, waarbij het antistollingsmedicijn heparine voorkomt dat het 
medium gaat samenklonteren. Om de hoeveelheid rode bloedcellen die nodig is voor één transfusie 
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te produceren, zijn er zoveel kweekschalen nodig dat dit inefficiënt wordt. Daarom hebben we 
gekeken naar een andere manier van kweken. We hebben fase één uitgevoerd in kweekschalen en 
zijn vervolgens vanaf de tweede fase overgestapt op een bioreactor met optimale gasuitwisseling 
door een gasdoorlaatbare bodem (G-Rex systeem). Hierin kunnen per oppervlakte veel meer 
cellen gekweekt worden, daarnaast past er een groter volume kweekmedium in dat efficiënter kan 
worden vervangen. Met deze methode kan een hoeveelheid rode cellen worden geproduceerd die 
voldoende is om een klinische trial te starten om de levensduur van gekweekte rode bloedcellen 
na transfusie te testen en te onderzoeken wat de optimale periode is van herhaalde transfusie met 
gekweekt bloed.

Dat macrofagen een belangrijke rol spelen in de erytropoëse was al bekend. Echter, de wijze waarop 
ze hun functie uitoefenen is nog niet helemaal duidelijk, omdat er geen goed humaan model 
beschikbaar is om dit te bestuderen. In hoofdstuk 4 is daarom onderzocht of we monocyten uit 
PBMC kunnen uitgroeien tot macrofagen die we kunnen gebruiken als model om de interactie 
tussen macrofagen en verschillende rode cel stadia te bestuderen. Omdat we in ons kweeksysteem 
in zowel de eerste als tweede fase dexamethason gebruiken, hebben we eerst gekeken wat het 
effect van dit synthetische hormoon is op monocyt differentiatie. We hebben in hoofdstuk 2 laten 
zien dat monocyten gekweekt met EPO, SCF en dexamethason differentiëren naar weefsel residente 
(blijvende) macrofagen. Hier laten we zien dat glucocorticosteroïden heel specifiek alle monocyten 
aanstuurt om te differentiëren naar macrofagen die qua fenotype lijken op beenmerg macrofagen 
die aanwezig zijn in erytroblast-eilandjes, omdat ze CD14, CD16, CD163, CD169, CD206 en CXCR4 tot 
expressie brengen. Omdat deze macrofagen gekweekt zijn met een glucocorticosteroïde, noemen 
we ze GC-macrofagen. We laten namelijk zien dat deze macrofagen een ander type macrofaag zijn 
dan de cellen die zonder dexamethason zijn gekweekt. Daarnaast hebben GC-macrofagen ook 
functionele karaktereigenschappen gemeenschappelijk met macrofagen uit erytroblast-eilandjes: 
i) ze binden aan erytroblasten en alle andere stadia rode cellen en ii) ze nemen de celkern op 
van erytroblasten die net hun celkern hebben uitgestoten en iii) ze zijn heel beweeglijk. Met deze 
resultaten stellen we voor dat de GC-macrofagen kunnen worden gebruikt als model voor het 
bestuderen van erytroblast-eilandjes. Het hoofdstuk sluit af met een antigeen karakterisatie van 
beenmerg macrofagen, maar ook van macrofagen uit de foetale lever, omdat de productie van rode 
bloedcellen tot de 7e maand van de foetale ontwikkeling plaatsvindt in de lever in plaats van het 
beenmerg.

Als vervolg op dit hoofdstuk, wordt in hoofdstuk 5 een uitgebreide vergelijking gemaakt tussen 
CD163 foetale lever macrofagen, CD163 beenmerg macrofagen en gekweekte CD163 GC-
macrofagen. De morfologie van de drie cel populaties vertoont veel overeenkomsten, ook omdat 
ze allemaal erytroblasten en reticulocyten binden en erytroïde celkernen opnemen. Op basis van 
de eiwitten die ze tot expressie brengen laten de resultaten zien dat er weinig verschil zit in de 
macrofagen tussen de verschillende donoren. Ondanks dat de macrofagen een andere oorsprong 
hebben en zich in een ander type weefsel bevonden (lever of beenmerg) of nooit in een weefsel 
zijn geweest (GC-macrofagen), zijn de belangrijkste eiwitten die geassocieerd zijn met erytroblast-
eilandjes in alle drie de populaties geïdentificeerd. Dit versterkt de hypothese dat GC-macrofagen 
kunnen worden gebruikt om de interactie tussen rode bloedcellen en macrofagen te bestuderen. De 



Appendix

174

in dit proefschrift ontwikkelde methode om erytroblast-eilandjes te kunnen bestuderen is belangrijk 
voor verder onderzoek naar het kweken van rode bloedcellen voor transfusie doeleinden.

Tot slot beslaat hoofdstuk 6 een korte samenvatting van alle hoofdstukken die in deze thesis zijn 
bijgesloten en worden de bevindingen besproken in een algemene discussie.
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Invited seminar, MRC, Edinburgh, UK   2017  0.5
The role of macrophages in erythropoiesis 

Poster presentation ASH    2013  0.5
Identification of specific hematopoietic populations present in peripheral 

blood mononuclear cells that increase erythroid output directly or through 

feeder/stromal cell-like properties

Oral presentation DHC    2014  0.5
Identification of monocytic populations present in peripheral blood 

mononuclear cells that increase the erythroid output 

Poster presentation DSSCR    2014  0.5
Human CD14+ monocytes/macrophages from peripheral blood positively 

regulate hematopoietic stem and progenitor cells

Poster presentation Sanquin Science Day  2014  0.5
Human CD14+ monocytes/macrophages from peripheral blood positively 

regulate hematopoietic stem and progenitor cells      

Oral presentation DHC    2015  0.5
Characterization of human CD14+ cells in PBMC that are responsible for 

increased erythroid yield

Oral presentation EMDS    2015  0.5
Characterization of human CD14+ cells in peripheral blood that are 

esponsible for hematopoietic stem and progenitor cell survival

Oral presentation DHC    2016  0.5
CD14+ cells from peripheral blood positively regulate hematopoietic 

stem and progenitor cell survival resulting in increased erythroid yield

Poster presentation EMDS    2016  0.5
Cultured human macrophages as a model for central macrophages in 

erythroblastic islands

Poster Presentation Sanquin Science Day  2016  0.5
Cultured human macrophages as a model for central macrophages in 

erythroblastic islands 

Poster presentation ASH    2016  0.5
Cultured human macrophages as a model for central macrophages in 

erythroblastic islands

Oral presentation DHC    2017  0.5
Cultured human macrophages as a model for central macrophages in 

erythroblastic islands
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Poster presentation Sanquin Spring Seminar  2017  0.5
Modeling human erythroblastic islands

Poster presentation GRS    2017  1.0
Modeling human erythroblastic islands

Poster presentation GRC    2017  1.0
Modeling human erythroblastic islands

Poster presentation EMDS    2017  0.5
Proteomic comparison of CD163+ macrophages in human fetal liver, 

bone marrow and cultured central macrophage-like cells

Poster presentation Sanquin Science Day  2017  0.5
Proteomic comparison of CD163+ macrophages in human fetal liver, 

bone marrow and cultured central macrophage-like cells

Additional tasks      Year  ECTS

DJOB committee member    2014-2016 1.5

FBCS committee member   2016-2017 0.8

Teaching      Year  ECTS  

Bachelor student     2014  0.3

Bachelor Student     2014  0.3

HLO Student     2016  1.5

Awards and Prizes     Year   

Dutch TOP Publications, DHC    2015

Best Poster Presentation Award, Sanquin Spring Seminar 2017

Poster Prize, Gordon Red Cell Seminar   2017

*1 ECTS credit equals 28 hours workload
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Dankwoord

Dankwoord

Misschien zou het dankwoord beter tot zijn recht komen aan het begin van dit boekje. Velen van jullie 

staan namelijk niet op mijn artikelen, maar zonder jullie was het nooit zo mooi uit de verf gekomen. 

Ieder heeft mij op zijn eigen manier geholpen: directe betrokkenheid bij mijn project of indirect om even 

te ontspannen buiten het lab. Sommigen kennen mij al jaren, voor anderen lijkt het alsof we elkaar al 

jaren kennen, en soms zijn we uiteindelijk onze eigen weg gegaan. Ik wil jullie allemaal bedanken en 

ik kijk dan ook heel gelukkig terug op de afgelopen jaren en de vriendschappen die zijn opgebouwd!

Emile, ik vind het een eer dat ik de eerste PhD student ben die bij jou promoveert. Die allereerste dag 

dat je mij als masterstudent hielp met het isoleren van PBMCs weet ik nog als de dag van gisteren. 

Pas om 3 uur ’s middags waren we klaar en was er tijd voor lunch. Ik zag er al tegenop om elke 

dag zo laat te lunchen, waarna jij zei ‘als ik het zelf doe, ben ik om 11 uur al klaar!’. Inmiddels heb ik 

zoveel PBMC en MACS isolaties gedaan, dat ik durf te wedden (voor een fles rode wijn) dat het mij 

vóór 11en ook wel lukt. Door mijn leuke tijd tijdens mijn stage ben ik bij je teruggekomen als PhD 

student, en dat was een hele goede zet! Emile, ik heb bewondering voor de hoeveelheid kennis die 

je hebt, de orde die verstopt zit in de chaos waardoor (alleen) jij je data feilloos weet terug te vinden. 

Ik heb meegemaakt hoe onze groep en daarmee ook jij bent gegroeid, van gezellig samen in het 

lab cellen kweken, naar een echte groepsleider: een gepassioneerde en enthousiaste onderzoeker, 

altijd druk, nooit op zijn plek aanwezig, en in de vrije uurtjes nog wat stiekeme experimentjes doen. 

Die vrijheid om secret experiments te doen heb ik zeer gewaardeerd. ‘Een goed idee moet je altijd 

uitproberen, als het werkt, laat het me weten, en anders..wat niet weet, wat niet deert.’. Je hebt mijn 

ogen geopend om meer van de wereld te willen zien en ik heb gemerkt dat ik het ontzettend leuk 

vind om te netwerken. Bedankt dat je mij de mogelijkheid bood om naar de ASH (New Orleans en 

San Diego), de Gordon Red Cell (Newport), de EMDS (Krakau en Madrid) en alle congressen binnen 

Nederland te gaan. Daarnaast mocht ik ook nog geheel onverwachts een maand naar Bristol om een 

mooi figuur te maken voor ons artikel. En dan te bedenken dat ik voor 2013 nog nooit in een vliegtuig 

had gezeten! Naarmate de 4 jaar verstreken (en helaas de gaatjes in je shirts toenamen) ben je ook 

steeds persoonlijker geworden en was het leuk om meer van jouw leven te weten te komen. Ik denk 

dat we een goed team zijn samen, jij kijkt naar het geheel en ik let op de details (al heb ik je misschien 

wel tot gekheid gedreven met mijn geordendheid, planningen en deadlines). Zo, en nu ben ik wel 

benieuwd wat er allemaal over mij in jouw excel file staat!

Marieke, met jouw altijd vrolijke en opgewekte humeur en passie voor de wetenschap vind jij zelfs 

in alle drukte nog tijd om even wat te bespreken of gewoon gezellig te babbelen over muziek, PhD 

studenten uit de tijd dat je zelf nog promoveerde of over andere Vrinden. Bedankt voor alle input 

tijdens de werkbesprekingen, maar ook tijdens het schrijven van de artikelen en dit boekje. Samen 

met Emile vormen jullie een sterk (maar soms ook wel wat chaotisch) team! Ik weet nu dat het niet 

erg is als je op de eerste rij zit te knikkebollen tijdens mijn presentatie, dit doe je immers alleen als 
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je het vertrouwen hebt dat het toch wel goed komt. En dat vind ik een mooie gedachte om aan vast 

te houden. Mocht je nog eens zin hebben om naar een concert te komen luisteren, dan ben je altijd 

van harte uitgenodigd.

Ash, you could have been my third copromotor. Thank you for the opportunity to (ad hoc) visit your 

lab to finish the last figure of the paper and celebrate the publication some months later while writing 

my thesis. I really felt like being part of your group. It is treasured memories like Christmas dinner, 

your birthday party (best cocktails I ever had), having lunch at St. Nicholas Market and (Wii) dancing 

in the living room, that make me realize I will definitely return to Bristol again (and again, and again).

Ellen, eigenlijk was jij in de laatste maanden pas echt betrokken bij mijn project. Ik heb bewondering 

voor de hoeveelheid kennis die je hebt en hoe je altijd verrassend interessante vragen weet te 

stellen tijdens werkbesprekingen en tijdens het nalezen van dit proefschrift, zelfs als je niet echt in 

het onderwerp thuis bent. Mijn ketting uit New Orleans bewaar ik als aandenken aan de leuke tijd op 

Sanquin, want hoe konden wij weten dat we die niet zomaar mochten oprapen!

Alle PI’s, zowel van U2 als Y3 en Y4, bedankt voor alle input tijdens de werkbesprekingen, de leuke 

discussies bij de koffieautomaat of het doorsturen van interessante artikelen. 

Ik wil graag iedereen uit Emile’s en Marieke’s groep bedanken voor de fijne werkbesprekingen op de 

donderdagen en de leuke gesprekken tijdens het kweken op het ML1, stainings maken voor de FACS 

of cytospins kleuren. In het bijzonder Nurcan, jij bent voor mij nog steeds de moeder van de groep, 

bedankt voor al jouw hulp tijdens mijn PhD, maar ook zeker al daarvoor tijdens mijn stage. Het is 

jammer dat je nooit meer teruggekomen bent op mijn project, want ik weet zeker dat we een goed 

team zijn! Patrick, hèhè, eindelijk iemand in de groep die iets weet van macrofagen! Dankjewel voor 

het delen van jouw kennis en ook voor de mooie samenwerking met Erica en Marijke die resulteerde 

in hoofdstuk 3. Franca, fijn dat er meer mensen zijn die houden van orde en regels! Elina, thanks for 

the fun times in the lab, the NvvH and during lunch breaks at Wonders.

A100, it was a real pleasure meeting you, everyone has been so friendly and kind! In particular Lea, 

you are the perfect guide, both in the lab as well as outside. I enjoyed working with you, drinking tea 

at Bluebird, discovering secret bars in Bristol and staying at your comfortable sleeping bed. Good 

luck with your final months and hope to see you soon!

Erik, Mark en Simon, bedankt voor jullie hulp en geduld bij de FACS, ImageStream, elutra en sort. 

Jullie vrolijke humeur zorgde er altijd voor dat mijn lange experimenten wat korter leken. Floris 

en Maartje, ik wil jullie bedanken voor alle hulp bij de mass spectrometry experimenten van de 

macrofagen. Zonder de kennis en hulp van jullie allemaal als Research Facility waren de hoofdstukken 

nooit zo mooi geworden (of had ik ze überhaupt nooit kunnen schrijven). 
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Mariette, niets is zo lekker als een koffie met melkschuim! Bedankt dat je altijd klaar stond om bloed 

(van mij of voor mij) te prikken. Sinds maart heb je er een IJsland-fan bij!

Mo, Anita, Kaoutar en Fatima, maar ook John, wat fijn dat er mensen zijn die orde en overzicht 

weten te scheppen bij al die chaotische onderzoekers. Bedankt voor jullie hulp, regelwerk en geduld!

Bedankt (oud)-IHEP’ers! In het bijzonder, Carlijn, jij bent altijd in voor een goede borrel en een hoop 

vrolijkheid! Ik moet nog even oefenen denk ik, want ik weet anders niet of ik onze weddenschap wel 

haal ;) Tamara, bedankt voor jouw gezelligheid, ook tijdens de spelletjesavonden, al hebben we meer 

tijd besteed aan lekker eten en kletsen dan aan spelletjes! Ik wacht nog steeds op het moment dat 

je een ritje op mijn fiets komt maken (geloof me, mijn zadel is echt niet zo erg). Giso, als ik jou zie 

begin ik spontaan te MACSen, zelfs als je even langs komt terwijl je niet meer op de afdeling werkt. 

Wanneer gaan we weer de Dam-tot-Dam fietsen? Felix and Fiamma, you were always there, late at 

night, when everyone left and I really wanted to talk. Thank you for being there (and for the cookies 

Felix!). Benoit, Mister Green, were would Sanquin be without you? Plastic containers, department 

pictures, classical music in the lab..thank you! Marion, zonder jouw gekleurde lijstjes op het ML1 

was het nooit zo schoon en opgeruimd geweest op het lab! Jalenka, Ilse en Corina, bedankt voor 

jullie vrolijkheid, gezelligheid en leuke gesprekken! Pleun, het is alweer veel te lang geleden dat wij 

tijd hadden voor bier en een goed gesprek! Christina, hoe meer hobo’s, hoe beter. Ammarina, fijn 

om te weten dat sommigen het nog kouder hebben dan ik. Florentine, het kookboek is er, nu nog 

wachten tot sinterklaas, want ik hoop dat onze bakavonden een vervolg krijgen. Felipe, Sabrina (rood! 

ze zijn ROOD!), and Sulima, thank you for all the fun times at P1.

Fietsmaatjes: Sem, bedankt voor de gezellige fietstochtjes van en naar werk op de maandagen, 

al kwam  ik altijd wel iets te laat. Gelukkig kon ik compenseren door bij de maandagpraatjes de 

afkortingen van Research uit te leggen. Julian, mijn Purmerendse vouwfietsmaatje, super leuk om 

een jaar lang met de trein te reizen en samen te fietsen! Nahuel, met de grootst mogelijke moeite 

probeerde ik jou te overtuigen van mijn groenere fietsroute…300 meter extra? Echt niet. Max and 

Marea, luckily you were always there if I didn’t want to cycle home.

De G-unit, bedankt voor jullie vrolijkheid, gezelligheid en gekkigheid, vooral in de laatste maanden 

dat ik aan het schrijven was. Waarschijnlijk is het nu een stuk rustiger in het hoekje bij de trap. 

Arthur, ik heb respect voor je doorzettingsvermogen en snelheid met hardlopen (en bier drinken) 

en blijf vooral zo doorgaan (vooral met dat eerste)! Zoltan, Max and Erik, never try to disturb anyone 

counting cells ;) Robin, tot onze verassing hebben wij onze hele jeugd maar een paar meter van elkaar 

doorgebracht, wie had dat gedacht. Bedankt voor je vrolijkheid en humor! 

Gillian, pepernoten bakken, boulderen, koken uit Ottolenghi, dat zijn toch wel de eerste dingen die 

in mij opkomen als ik aan jou denk. Bedankt voor de leuke gesprekken, het zweten op de klimmuur 
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en de wandelingetjes in de pauze. We moeten denk ik wel even ons best doen om deze tradities in 

ere te houden, maar ik weet zeker dat het ons lukt! 

Francesca, jij bent denk ik de enige Italiaanse die het hier in Nederland al te warm vindt om 

in de zon te zitten. Bedankt voor je gezelligheid, zowel op werk, als na werk, als tijdens onze 

spelletjesavonden. Dobbiamo ancora fare la nostra prova, quindi non so se riesco a questo, perché, 

nonostante il nostro buon inizio con un libro di lingua esercizio. Conosco solo una frase in italiano: 

sono caduto dalla bici.

Roos, wat ben jij toch gezellig en vol energie, altijd in voor een goed gesprek of lekker wat kletsen 

tijdens een koffietje. Ik ben blij dat ik je in de laatste maanden van mijn PhD heb leren kennen, al had 

dat véél eerder mogen zijn wat mij betreft! 

Anne, ik heb leuke herinneringen aan onze gezellige avondjes in Utrecht. Als het aan mij ligt, worden 

dat er nog veel meer! Ik ben blij dat je nieuwe plek echt is wat je zocht, en ik wens je heel veel succes 

met het afronden van je PhD (je bent er echt bijna!!). De uilenbeker uit New Orleans staat nog steeds 

op je te wachten, dus laten we snel een keer afspreken!

Nahuel, de man van de labello en raak-nooit-zijn-haar-en-schoenen-aan. Al waren we zowat gelijk 

begonnen, ik heb je pas in de laatste jaren beter leren kennen. Samen naar San Diego was een leuk 

avontuur, al kon je mijn gekletst maar net aan. Ik kom graag al jouw dulce de leche toetjes proeven, 

maar dan wacht ik denk ik eerst tot je klaar bent in de keuken. Ik bewonder je dat je ogenschijnlijk 

relaxed je PhD hebt afgerond en wens je heel veel succes met je nieuwe baan!

Marieke, door jou is een stukje van mijn steen afgebrokkeld. Dankjewel voor alle leuke Star Wars & 

Pizza-avonden en je gezelligheid tijdens de NvvH, NvvI en de ASH in San Diego, ook al heb ik je de oren 

van je hoofd gepraat en kwamen onze verschillende karakters soms boven. Ik hoop dat we blijven 

afspreken buiten werk (ook nu met je lieve gezinnetje) en wens je veel succes met het afronden van 

je PhD, je bent er bijna!

Max, the guy that never forgets to moisturize his hands. You are a great addition to the group, both 

at work and at borrels after work. Although I wanted to finish within 4 years, I am glad I needed some 

extra months as I found a very enjoyable and talkative friend in you. But what to do with all the cookies 

now I can’t share them with you?

Steven, de man met de leuke t-shirt prints, koekiemonster en mede-Italië-fietser. Zelfs na een 

superkorte nacht in alle gezelligheid foetale levers opwerken met mij naast je in de flow hood, dat 

kunnen maar weinig mensen opbrengen. En daarna durfde je ook nog samen op congres naar 

Newport, inclusief stedentrip naar Boston en New York onder het continue gekletst van mij. Ik 
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waardeer je luisterend oor, de ontzettend goede gesprekken en discussies en wil je bedanken voor 

je vertrouwen en gezelligheid. Ik ben blij dat jij mijn paranimf bent!

Marea, de nuchtere, retro, mango-lover die nooit (?) haar principes overboord zal zetten. Aan jou heb 

ik een ongelooflijk leuke, grappige en oprechte vriendin overgehouden! Samen antibodies ordenen, 

inkopen doen voor de borrels, koffie drinken bij het NKI, gezellige spelletjesavonden (volgende keer 

knip ik mijn nagels extra kort) en oude Sanquin pennen verzamelen. Er is denk ik maar één ding dat 

tussen ons in staat, en dat is jouw personal space ;) Ik ben blij dat jij mijn paranimf bent!

Ik bedank ook graag alle muzikanten met wie ik de afgelopen jaren heb samen gespeeld of heb 

leren kennen na afloop van een concert. In het bijzonder Nieuwe Maten, bedankt voor de gezellige 

repetities, mooie concerten en alle energie die ik van jullie heb gekregen door samen muziek te 

maken!

Anh, jij bent zo mogelijk nog geordender dan ik! Na 16 jaar elkaar uit het oog te zijn verloren, waren 

we alweer snel up-to-date. Vietnamees eten, wijn drinken op je balkon, lijstjes doornemen, (te)veel 

kussens kopen of opeens de woonkamer verven, met jou weet je nooit wat de dag zal brengen! 

Bedankt voor je positiviteit en gezelligheid.

Dewi, jij kent me echt als geen ander. Ik denk met plezier terug aan al onze Harry Potter en Austen 

avonden, Avatar, Sex and the City, koekjes bakken en samen ontbijten met Kerst of Pasen. Ik voel 

me altijd enorm welkom en thuis bij jou, en daar hoort Arjan natuurlijk ook bij. Bedankt voor je 

vriendschap al die jaren!

Lieve Michel, kurs op de vlaai, enigszins onverwacht sta je hier dan in mijn dankwoord. Ik ben heel 

erg blij dat ik jou heb leren kennen en ik wil je bedanken voor je vertrouwen, fijne gesprekken en alle 

gezelligheid die jij met je mee brengt. Ik kijk al uit naar de vele avonturen die gaan komen!

Lieve papa, mama en zus. Ik wil jullie bedanken voor alle leuke en mooie momenten die we samen 

hebben gedeeld. Saskia, een gezamenlijk potje starten was een heel goed idee! Ik heb genoten 

van de zussenvakanties, de gezellige weekendjes weg of gewoon eventjes bijkletsen met een latte 

macchiato caramel. Ik ben ontzettend blij met jou als zus! Papa en mama, wie had ooit gedacht dat 

ik hier nu zou staan. Van stil en verlegen naar een aanwezige spraakwaterval (niet ongewoon in de 

familie). Bedankt voor alle steun die ik van jullie heb gehad, de gezellige telefoontjes als ik op de fiets 

zat naar werk, maar bovenal heb ik van jullie meegekregen dat als je iets wilt, je nooit op moet geven, 

door moet zetten en er helemaal voor moet gaan.

Liefs, 

Esther
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Curriculum Vitae

Esther Heideveld was born on the 17th of August 1988 in Purmerend, 
The Netherlands. She attended high school at ‘Het Da Vinci College’ in 
Purmerend and graduated in 2005 (HAVO). She continued with pre-
university education (VWO) and additionally started the preparatory 
program oboe at the Amsterdam Conservatory in 2005. Because 
of her interest in both music and medical biology, she started her 
study oboe at the Amsterdam Conservatory with Jan Kouwenhoven 
(former oboist at the Royal Concertgebouw Orchestra) as well as 
Biomedical Sciences at the Free University in Amsterdam in 2007, 
however, in 2009 she decided to focus on Biomedical Sciences. After 
performing an internship on the toxicity of non-dioxin-like PCBs in 
zebrafish embryos at the Laboratory of Health Protection Research and Ecological Risk Assessment 
at the RIVM, Bilthoven, Esther obtained her Bachelor of Science degree in 2011. She then decided 
to choose the Biomedical Sciences master program with a specialization in Immunology and 
Oncology. For her master, she performed a 6-month internship at the department of Hematopoiesis 
at Sanquin, Amsterdam. Here, she investigated the effect of different human hematopoietic 
lineages on hematopoietic stem cells and erythroid outgrowth and the reprogramming capacity of 
erythroblasts. Additionally, she performed a second internship in the group of Dr. J de Rooij at the 
Hubrecht Institute, Utrecht, on designing FRET probes for αE-catenin in order to study the cadherin 
complex in cell-cell adhesion. In 2013, she obtained her Master of Science degree in Biomedical 
Sciences and decided to continue her work at Sanquin, starting a PhD project in the department of 
Hematopoiesis under supervision of Dr. E van den Akker. This project focused on in vitro culture of 
red blood cells and the role of macrophages during erythropoiesis. During her PhD she has visited 
the laboratory of Dr. Ashley M. Toye at the University of Bristol (UK). The results of her research are 
described in this thesis.


