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NEDERLANDSE SAMENvATTING 

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. In de hersenen van patiënten 

worden de hersencellen (neuronen) aangetast en Alzheimer wordt daarom ook wel aangeduid als 

een neurodegeneratieve ziekte. Symptomen die worden waargenomen bij patiënten die lijden aan 

Alzheimer zijn onder andere vergeetachtigheid, desoriëntatie en verandering van persoonlijkheid. 

Leeftijd is een belangrijke risicofactor voor de ontwikkeling van Alzheimer en maar liefst 1 op de 3 

mensen met een leeftijd boven de 85 jaar ontwikkelt de ziekte. Alzheimer is progressief; klachten 

worden bij patiënten in de loop der jaren steeds heviger. Al jaren voordat de patiënt ziek wordt, 

vinden er in de hersenen pathologische veranderingen plaats zoals intracellulaire ophopingen 

van het Aβ peptide en extracellulaire aggregaten van dit peptide die tussen neuronen neerslaan 

(plaques). Helaas zijn er momenteel nog geen effectieve methoden voorhanden om Alzheimer te 

diagnosticeren of te behandelen. 

Het Aβ peptide dat ophoopt in de hersenen van Alzheimerpatiënten, wordt gevormd uit het veel 

grotere APP-eiwit (Amyloid Precursor Protein, oftewel amyloïd voorlopereiwit). Afhankelijk van hoe 

APP geknipt (ook wel ‘geprocessed’) wordt, wordt ofwel het Aβ peptide gevormd (de amyloïde-

pathway), of een ander, niet-toxisch peptide (de niet-amyloïde pathway). In de afgelopen decennia 

is veel onderzoek gedaan naar onderliggende biologische processen, en is kennis opgedaan door 

genmutaties te bestuderen die voorkomen bij de familiaire Alzheimerpatiënten; deze patiënten lijden 

aan de zeldzame, erfelijke vorm van de ziekte. De genmutaties die de basis zijn van de erfelijke vorm 

van Alzheimer blijken vooral te leiden tot een verhoogde productie van het Aβ peptide, resulterend 

in de plaques en de daarmee gepaard gaande symptomen. De kennis over de gevolgen van deze 

genmutaties is ook toegepast om muismodellen te ontwikkelen die gebruikt kunnen worden om 

de ziekte van Alzheimer te onderzoeken. 

De meest voorkomende vorm van Alzheimer is echter ‘sporadisch’. Meer dan 95% van de patiënten 

lijdt aan deze vorm van Alzheimer, waarvan de oorzaak niet bekend is en genetische veranderingen 

niet op de klassieke manier overerven. Een mogelijkheid is dat deze vorm van Alzheimer niet 

veroorzaakt wordt door een overmatige productie van het Aβ peptide, maar eerder een minder 

efficiënt opruimsysteem. Ook dan zal het Aβ peptide ophopen wat leidt tot de plaques die in de 

hersenen van Alzheimerpatiënten worden waargenomen. 

In dit proefschrift onderzoeken wij de rol van peptidases, welke een belangrijk onderdeel zijn van 

het opruimsysteem in de cel. Met name de rol van peptidases in de ziekte van Alzheimer staat 

centraal. Zo analyseren wij welke peptidases in staat zijn het Aβ peptide op te ruimen en hoe deze 

veranderen in hoeveelheid en activiteit tijdens de ontwikkeling van Alzheimer. In het bijzonder zijn wij 
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geïnteresseerd in veranderingen die optreden in een vroeg stadium, nog voor de patiënt symptomen 

ontwikkelt, en of deze veranderingen ook waar te nemen zijn in muismodellen. Begrijpen wat er 

in de vroege stadia van de ziekte gebeurd is van belang om therapeutische interventie mogelijk te 

maken, nog voor de ziekte zich manifesteert. Bovendien hebben wij onderzocht of het bepalen van 

vroege veranderingen in peptidase activiteit gebruikt kan worden om Alzheimer te diagnosticeren. 

In hoofdstuk 1 geven we een korte introductie over de ziekte van Alzheimer en functie van peptidases 

in cellen. Daarnaast worden de verschillende hoofdstukken van dit proefschrift geïntroduceerd. 

Neuronale activiteit beïnvloed de productie en secretie van het Aβ peptide. Het is aangetoond 

dat neuronen hyperactief zijn in de vroege stadia van Alzheimer, maar de exacte rol van 

neuronale hyperactiviteit is niet bekend. Initieert neuronale hyperactiviteit de ontwikkeling van 

Alzheimer? Of is hyperactiviteit van neuronen juist een beschermingsmechanisme tegen de 

eerste pathologische veranderingen in het brein? Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van data die 

beide hypotheses ondersteunt. We beschrijven neuronale hyperactiviteit die optreedt in het brein 

van presymptomatische en ‘Mild Cognitive Impairment’ (MCI; slechts milde cognitieve klachten) 

Alzheimerpatiënten en in Alzheimer muismodellen. Daarnaast worden specifieke moleculaire 

mechanismen beschreven die ten grondslag liggen aan de effecten van neuronale hyperactiviteit 

op de productie en afbraak van het Aβ peptide. 

In hoofdstuk 3 worden de veranderingen in het brein van presymptomatische Alzheimerpatiënten 

verder bestudeerd. Door de afbraaksnelheid te analyseren van een uniek fluorogeen Aβ40 peptide 

(qAβ40) dat een fluorescent (licht) signaal afgeeft na te zijn afgebroken, kunnen er uitspraken worden 

gedaan over de veranderingen die optreden in de verschillende stadia van Alzheimer, zowel in 

patiënten als in Alzheimer muismodellen. Vooral het insulin-degrading enzyme (IDE) bleek het 

cellulaire, monomere Aβ op te ruimen maar zodra het Aβ peptide aggregeerde, bleek IDE niet meer 

in staat te zijn dit peptide af te breken. Door het meten van qAβ40 afbraak in de hippocampus van 

Alzheimerpatiënten, kon voor de eerste keer aangetoond worden dat de activiteit van IDE afneemt 

in de eerste stadia van Alzheimer, nog voor de eerste symptomen zich voordoen. De afname in 

activiteit correleerde met de hoeveelheid IDE. Opmerkelijk was dat in het stadium waarin de eerste 

symptomen optreden bij patiënten, een gedeeltelijk herstel te zien was van qAβ40 afbraak en IDE 

activiteit om in latere stadia weer verder af te nemen. In twee veel gebruikte muismodellen trad 

geen afname van qAβ40 afbraak op tijdens de ontwikkeling van Alzheimer. Ook de activiteit en eiwit 

niveaus van IDE bleven gelijk. In hoofdstuk 4 wordt onderzocht of qAβ40 afbraak als diagnostisch 

en prognostisch middel kan ontwikkelen. We onderzochten of de afname in Aβ afbraak in vroege 

stadia van Alzheimer, zoals waargenomen in de hippocampus van Alzheimerpatiënten, ook te 
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detecteren is in hersenvloeistof en bloed van deze patiënten, en dat bleek het geval te zijn in 

post-mortem hersenvloeistof. Tevens bleken de IDE eiwit niveaus te correleren met de afname 

in Aβ afbraak. Bovendien hebben we groepen patiënten vergeleken van wie de progressie naar 

Alzheimer gevolgd was in de tijd op basis van symptomatische klachten. Er bleek een trend te zijn 

naar lagere qAβ40 afbraak in patiënten die Alzheimer ontwikkelen ten opzichte van patiënten met 

subjectieve klachten. Wij verwachten dat wanneer qAβ40 gecombineerd wordt met andere markers 

zoals levels van Aβ42, dit kan lijden tot de ontwikkeling van diagnostische en prognostische markers. 

Hoofdstuk 5 beschrijft het patent dat is ingediend betreffende de ontwikkeling en proteolytische 

afbraak van het qAβ40 peptide als diagnostische en prognostische techniek voor Alzheimer.  

Hoofdstuk 6 beschrijft de techniek waarbij fluorogene peptiden gebruikt worden om afbraak te 

meten en kwantificeren in levende cellen en cellysaten. Ook beschrijven we hoe peptidase remmers 

gebruikt kunnen worden om de rol van specifieke peptidases in de afbraak van een peptide te 

analyseren. 

In hoofdstuk 7 maken wij gebruik van de microarray technologie om genexpressie veranderingen 

aan te tonen die optreden voor, tijdens en na de ontwikkeling van Alzheimer in een muismodel. 

Transcriptionele veranderingen in de prefrontale cortex, een hersengebied welke al vroeg door 

Alzheimer wordt aangetast, geven dus inzicht in genexpressie veranderingen die gepaard gaan 

met ophopingen van Aβ en plaque vorming. In de prefrontale cortex is er voornamelijk een 

toename in expressie van genen betrokken bij synaptische communicatie en plasticiteit, al in de 

presymptomatische stadia van Alzheimer patiënten, net voor het ontstaan van plaques. Deze 

verandering in genexpressie valt samen met de eerder beschreven hyperactiviteit van neuronen. 

In het muismodel daarentegen, wordt de expressie van genen opgereguleerd die betrokken zijn 

bij immuunreacties en de activatie van glia cellen. Expressie van genen betrokken bij synaptische 

communicatie, plasticiteit en geheugen zijn niet veranderd tijdens de ontwikkeling van Alzheimer 

in het muismodel. Wij concluderen dan ook dat het muismodel een goed model kan zijn om 

immuunreacties die gepaard gaat met de ontwikkeling van Aβ plaques te onderzoeken, maar niet 

de ontwikkeling van Alzheimer. 

In hoofdstuk 8 wordt een proteoom screen beschreven, gebruik makend van de stabiele isotoop 

labeling van aminozuren in celkweken (SILAC), om eiwitten te identificeren die (in)directe targets 

zijn van het tripeptidyl peptidase 2 (TPP2), een serine peptidase. TPP2 speelt een rol in een aantal 

biologische processen, waaronder antigeen presentatie, kanker, celproliferatie, DNA schade en herstel, 

en neuropeptide-gemedieerde signalering. Hoe TPP2 betrokken kan zijn bij zoveel verschillende 

processen is onbekend. Om een beter inzicht te krijgen in de functie van TPP2 en om eiwitten te 

kunnen identificeren beïnvloed worden door TPP2, hebben we proteoom veranderingen geanalyseerd 
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na remming van TPP2. Hiervoor maakten wij gebruik van de remmer butabindide, maar ook van een 

door ons nieuw ontwikkelde irreversibele remmer voor TPP2, B6. Deze data hebben we vergeleken 

met proteoom veranderingen in een stabiele TPP2 knock down cellijn. Onze resultaten laten zien 

dat TPP2 remming de hoeveelheid actieve, gefosforyleerde ERK1 en ERK2 in de celkern verlaagt en 

daarmee deze signaleringsroutes remt. Wij concluderen dat TPP2 een effect heeft op bovengenoemde 

cellulaire processen door het reguleren van ERK1 en ERK2 fosforylering. Verder hebben wij voor de 

eerste keer laten zien dat TPP2 betrokken is bij de communicatie tussen neuronen. TPP2 remming 

resulteerde in sterkere synaptische contacten tussen neuronen en wij concluderen dat TPP2 betrokken 

is bij processen als leren en het geheugen en mogelijk een rol speelt in neuropathologische processen. 

In hoofdstuk 9 tonen wij een niet eerder beschreven link tussen TPP2 en Alzheimer, hetgeen de 

hypothese steunt voor een belangrijk rol van TPP2 in neuropathologische processen. Gebaseerd op 

data verkregen met de proteoom screen uit hoofdstuk 8, wordt aangetoond dat zowel in een TPP2 

knock-down cellijn en in cellen waarin TPP2 activiteit geremd is, de eiwit niveaus van APP toenemen. 

Door middel van radioactieve labeling van nieuw gesynthetiseerd APP, wordt beschreven hoe TPP2 

het transport van APP in de cel beïnvloedt; na knock down van TPP2 nemen APP niveaus toe in het 

Golgi apparaat. Ook laten wij zien dat het processen van APP richting de niet-amyloïde pathway 

toeneemt. Hetzelfde effect op APP niveaus en processing van TPP2 remming werd ook gevonden 

in gekweekte hippocampus hersenplakjes van muizen na remming van TPP2. Onze conclusie is dan 

ook dat TPP2 een belangrijk rol speelt in de regulatie van APP niveaus, transport en daarmee APP 

processing en de ziekte van Alzheimer. 

Hoofdstuk 10 is de samenvatting van de bevindingen in ieder hoofdstuk van dit proefschrift 

gevolgd door conclusies.

Conclusies

In dit proefschrift laten wij zien dat de afbraak van Aβ peptiden afneemt in de presymptomatische stadia 

van de ziekte van Alzheimer. Vooral de afgenomen hoeveelheid IDE draagt bij aan deze verminderde 

afbraak en veroorzaakt mogelijk de ophoping van Aβ peptiden, resulterend in plaque vorming en de 

ontwikkeling van Alzheimer. Het meten van Aβ afbraak in ante mortem hersenvloeistof kan mogelijk 

als een diagnostisch middel gebruikt worden, maar alleen in combinatie met andere markers voor 

Alzheimer. Verder laten wij zien dat TPP2 activiteit de hoeveelheid APP, APP processing en het transport 

van APP door de cel beïnvloedt en daarmee mogelijk een rol speelt in de ziekte van Alzheimer. 

Dit proefschrift draagt bij aan een beter begrip van de rol van peptidases in neurodegeneratieve 

ziekten en laat peptidases zien als belangrijke spelers in de ontwikkeling van Alzheimer.  
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DANkwOORD

Ik herinner mij nog goed hoe blij ik was toen ik hoorde dat ik deze promotie kon beginnen! Het was 

een bijzonder jaar; een huis gekocht (dat werd volop gebouwd), mijn promotie beginnen, afstuderen 

en een half jaar later samenwonen. En wat is er een hoop gebeurd in de daaropvolgende 4 jaar! Ik 

kan nog niet geloven dat ik zojuist de laatste stukken tekst geschreven heb en mijn proefschrift nu 

echt klaar is. Ik had dit proefschrift nooit kunnen voltooien zonder de hulp van heel veel lieve mensen 

en ik wil daarom deze laatste pagina’s gebruiken om hen te bedanken.

Laat ik beginnen met mijn promotor Ron van Noorden en co-promotor Eric Reits. Zonder jullie 

had ik natuurlijk nooit de kans gehad om mijn promotie te starten. Eric, ik kwam bij jou in de groep 

om de rol van TPP2 in de ziekte van Huntington te onderzoeken en we eindigen met een proefschrift 

over de rol van peptidases in de ziekte van Alzheimer! Dit is precies wat ik de afgelopen jaren zo 

ontzettend leuk heb gevonden; je liet mij vrij om mijn eigen onderzoek in te vullen zoals ik dat graag 

wilde en mooie, onverwachte experimentele resultaten dieper uit te zoeken, ook al waren deze niet 

‘gepland’. Bedankt daarvoor! Ron, jou wil ik vooral bedanken voor je enthousiasme en alle stukken 

tekst die je de laatste weken nog gecorrigeerd hebt. Zelfs in je weekenden heb je mij ontzettend 

geholpen met het afronden van mijn proefschrift. Door jouw kritische blik zijn de hoofdstukken 

een stuk mooier geworden! Ron, Henk en in het bijzonder Jan bedankt voor jullie hulp met de 

microscopen. Jan, bedankt voor al je hulp met de lange live-cell imaging experimenten die je altijd 

supernetjes uitvoerde. Ook bedankt voor de leuke gesprekken die we hebben gehad en de gezellige 

dag op Science Park toen we daar onderwijs gaven. Berend, bedankt voor al je FACS hulp, met name 

in mijn eerste jaar heb ik je veel mogen vragen! 

Ook zijn er veel mensen van het NIN die ik wil bedanken, waarvan een aantal in het bijzonder. 

Elly en Willem, jullie hebben mij veel geholpen. Willem, je stond altijd direct klaar met nieuwe 

samples, advies of kennis! Ik heb veel van je geleerd en zonder jou zou het voltooien van een aantal 

hoofdstukken uit dit proefschrift lastig geweest zijn. Ook Miriam en Lieneke, bedankt voor jullie hulp 

en tijd om door alle samples heen te spitten als ik weer eens een pilot wilde doen. Helmut, bedankt 

voor alle patch-clamp experimenten en lange dagen die je voor ons hebt gemaakt omdat onze 

remmer zo lang toegevoegd moest worden! Koen, ik heb eerst een leuke stage bij jou kunnen doen 

en vanaf die tijd (2010) heb ik je nogal eens lastig gevallen over onze review, maar we hebben die 

dan nu toch echt gepubliceerd! Hartstikke bedankt voor al je tijd, geduld en schrijfwerk. 

Hermen, Wouter, Bobby en alle andere mensen uit Leiden bedankt voor al jullie inzet, uitleg en werk 

voor ons TPP2 manuscript. Ik heb de dagen in Leiden erg leuk gevonden! 

Charlotte, wat heb jij mij goed geholpen met (het schrijven van) de diagnostische paper!  
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Ik waardeer het dat je de tijd hebt genomen om mij te helpen met het verzamelen van de vele 

samples (samen met Marta natuurlijk!), het uitvoeren van de statistische analyses en het kritisch 

lezen van het manuscript. 

Ronald, ik heb eerst een stage bij jou gedaan en toen tijdens mijn PhD onderzoek weer even je 

hulp ingeroepen voor de Cellomics Arrayscan. Bedankt voor je uitleg en hulp bij deze experimenten!

Bertrand, 7 jaar geleden volgde ik als student jouw colleges en nu werken we samen aan ons APP 

manuscript! Ontzettend bedankt voor de leuke en leerzame keren dat ik in Utrecht mee kon kijken 

bij de pulse-chase experimenten. Ik heb echt bewondering voor alle kennis die je hebt, met name 

over APP, en je motivatie en enthousiasme over ons onderzoek!

Dave Speijer, jij hebt mij vooral in mijn eerste en laatste jaar ontzettend veel geleerd, de 2-D 

gels, maar ook de sucrose gradiënten. Je positieve, vrolijke houding werkt erg aanstekelijk en de 

hoeveelheid kennis die je bezit is echt ongelooflijk! En natuurlijk de ‘Oogjes’. Joanna, we started 

-and will end- our PhD journey almost at the same time and I really enjoyed all our chats about our 

progress, publications and frustrations. I’m sure you will find a nice job and I wish you so much fun 

the coming years! Mijn studenten, Tjado en Nathalia, bedankt voor jullie inzet en ik wens jullie veel 

succes met jullie vervolg carriere! 

En dan de meiden uit mijn eigen groep. Anne, you are the one that was most involved in my 

research and together we worked hard on the TPP2 project. You have such an enormous amount 

of knowledge that’s amazing! Without you the TPP2 project would not have had any chance and 

your expertise on MS is of great value for the group. Thank you so much for all your hard work, the 

work discussions and the nice ideas you came up with! I wish you all the best and I’m sure you are 

going to do great things! Katrin, you are the other ‘big brain’ in the group! Thank you for your help 

in the lab, the support during the TEDx workshop, the nice chats we had and the car rides together 

after work-dinners. I’m happy for you to see you are doing so well with Julius and I wish you a great 

future together. Alicia, already from the day I started in the group we were chatting a lot, especially 

about houses and I’m so happy for you that you finally found one! Also all our other chats I really 

enjoyed and I will miss them for sure. Thank you and I wish you all the best and enjoy Mar! Lieve Anne 

(Jannie), toen jij 2 jaar geleden bij ons in de groep kwam heb jij zo veel gezelligheid meegebracht! 

Hartstikke bedankt voor alle gezellige kletspraatjes, je support bij TEDx en je lieve smsjes. Ik wens je 

veel succes met het afronden van je PhD en vergeet niet te genieten! Ik weet zeker dat je over 2 jaar 

een mooi proefschrift hebt! Lieve Sabine, je was 1,5 jaar eerder begonnen met je PhD studie en ik 

heb daarom veel van je kunnen ‘afkijken’ en leren! Je bent altijd de gezellige gangmaker in de groep, 

vooral tijdens kersttijd! Ik wil je vooral bedanken voor al je lieve, motiverende woorden tijdens het 

afronden van mijn PhD thesis. Het heeft mij echt geholpen om door te bijten in de laatste maanden! 
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En natuurlijk mijn lieve (schoon)familie. Altijd betrokken bij mijn studies en werk. Bedankt voor jullie 

interesse en vragen hoe het gaat! In het bijzonder wil ik Fanny bedanken voor het mooie ontwerp 

van de cover. Wat was het ontzettend leuk toen je mij al die mooie ideeën voor het cover ontwerp 

liet zien! Ik ben hartstikke blij met het resultaat!

Lieve pap, mam. Zonder jullie was dit proefschrift er niet geweest. Jullie liefde, trots, steun en 

motiverende woorden staan aan de basis van dit alles. Jullie weten altijd alles te relativeren en 

hebben mij geleerd wat echt belangrijk is. Hartstikke bedankt dat jullie er altijd voor mij zijn geweest 

en er nog altijd zullen zijn voor wat nog komen gaat. 

En zonder deze lieve persoon zou dit proefschrift er zeker niet zijn: mijn allerliefste Ewoud.  

Al 14 jaar mijn steun, mijn soulmate en mijn zonnetje. Zij-aan-zij tijdens de middelbare school, de 

studie en ook tijdens mijn promotie. Bedankt dat je altijd luistert, dat je relativeert en dat je tot laat 

in de avonden hebt doorgewerkt om dit proefschrift in elkaar te zetten. We gaan genieten van al 

het moois wat nu volgen gaat! 

Bedankt iedereen, het was echt een avontuur!

Op naar het volgende!


