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Longziekten zijn een groeiend probleem wereldwijd. Astma en longontsteking (pneumonie) 

zijn twee veelvoorkomende aandoeningen van de luchtwegen en hebben veel impact op 

patiënt en maatschappij. In Nederland zijn er meer dan een half miljoen astmapatiënten 

(meer dan 3% van de bevolking) en lijden 172.000 mensen per jaar aan een pneumonie (bron: 

Longfonds). Zowel astma als pneumonie wordt gekenmerkt door ontsteking van de long. 

Onderliggende moleculaire mechanismen zijn complex en nog niet volledig bekend. Beter 

begrip van de processen die ten grondslag liggen aan de onstekingsmechanismen van astma 

en pneumonie kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van betere anti-inflammatoire therapie. 

In dit proefschrift hebben we het anticoagulant Proteïne C (PC) systeem in allergische en 

niet-allergische longinflammatie onderzocht en evalueerden we het PC systeem als een poten-

tieel therapeutisch aangrijpingspunt in de context van astma en pneumonie.

De meeste astmapatiënten hebben klachten van atopie en zijn gevoelig voor bepaalde aller-

genen. Dit heeft tot gevolg dat de inflammatoire respons in astmapatiënten allergisch van aard 

is en gestimuleerd wordt door de blootstelling aan allergenen in de lucht, zoals huidschilfers 

van zoogdieren, pollen of huisstofmijt(HSM)-allergenen. Allergische longinflammatie in ast-

mapatiënten varieert in ernst, is meestal chronisch, en kan leiden tot blijvende longfunctiev-

ermindering als deze inadequaat wordt behandeld. In contrast met allergische longinflammatie 

is longontsteking van bacteriële of virale origine gekaraktiseerd door een meer acute inflam-

matoire respons. Veel voorkomende pathogenen die pneumonie veroorzaken zijn Streptococcus 

pneumoniae en het H1N1 influenza virus. 

Inflammatoire responsen in de long zijn gecompliceerde biochemische processen, geregeld 

door verschillende componenten van het immuunsysteem, waardoor voor de gastheer een 

adequate verdediging wordt verschaft in antwoord op alarmsignalen, zoals een binnendrin-

gende bacterie of een geïnhaleerd allergeen. In de laatste jaren is bewijs geleverd van een disba-

lans in stollings- en antistollingseiwitten in de longen van patiënten met astma en pneumonie, 

resulterend in een pulmonaal procoagulant milieu. Experimentele studies hebben laten zien 

dat dit procoagulante milieu in de luchtwegen geen epifenomeen is, maar bijdraagt aan de 

ernst van inflammatie en herstel van longweefsel. Echter, de exacte rol van stollingseiwitten in 

allergische en niet-allergische longinflammatie is nog niet volledig opgehelderd.

Stolling is een strikt gereguleerd proces in een normaal fysiologische situatie. De observaties 

van een disbalans in stollingseiwitten gedurende astma of pneumonie zouden daarom 
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veroorzaakt kunnen worden door een verminderde regulatie van het stollingsysteem door 

anticoagulante mechanismen. In dit proefschrift onderzochten we het belang van het endog-

een anticoagulant PC systeem op de inflammatoire respons tijdens astma en pneumonie.

In het eerste deel van dit proefschrift wordt het PC systeem onderzocht in een setting van al-

lergische longinflammatie. In hoofdstuk 2 vatten wij de huidige kennis samen van de rol van 

stolling op astma. We beschrijven verschillende potentiële aangrijpingspunten voor anti-in-

flammatoire therapie betreffende de verstoorde stollingsbalans, inclusief het PC systeem, 

thrombocyten en de groep van Protease-geactiveerde receptoren (PARs). 

Een groot deel van dit proefschrift beschrijft experimenten waarin gebruik gemaakt is van 

muismodellen. Klassieke muis-astmamodellen gebruiken het kippeneiwit ovalbumine (OVA) 

om allergische longinflammatie te induceren. In onze studies hebben we daarentegen getracht 

om allergenen te gebruiken van meer klinische relevantie (allergenen die vaker beschreven 

zijn als initiators van symptomen van astma). Om deze reden ontwikkelden wij een muis-ast-

mamodel gebaseerd op provocatie met HSM-allergenen. De inflammatoire en pathologische 

karakteristieken zijn beschreven in Hoofdstuk 3. In dit hoofdstuk is ook een serie van experi-

menten beschreven waarin werd uitgezocht hoe lipopolysaccharide (LPS), een component 

van huisstof waarvan een associatie met astma-symptomen gesuggereerd wordt, de HSM-

geïnduceerde longinflammatie kan beïnvloeden. Inderdaad vonden wij in het muismodel dat 

gecombineerde blootstelling aan HSM en LPS een versterkt effect heeft in vergelijking met 

blootstelling van de luchtwegen aan HSM alleen. Bovendien observeerden wij dat de aller-

gische aspecten van de ontstekingsreactie verminderde door verhoging van de dosis van LPS.

We wilden bevestigen dat de allergische longinflammatie in het HSM muismodel vergelijkbaar 

was met allergische longinflammatie zoals deze optreedt in de longen van astmapatiënten. 

Verschillende componenten van het immuunsysteem werden onderzocht in het HSM model, 

inclusief mestcellen. Mestcellen zijn cellen die verblijven in het longweefsel en bekend staan 

om bij te dragen aan de inflammatoire respons tegen allergenen. In Hoofdstuk 4 bestudeer-

den we de rol van mestcellen in HSM-geprovoceerde allergische longinflammatie en vonden 

dat sommige responsen, zoals de aantrekking (chemotaxie) van eosinofielen en een IgE re-

spons, belangrijk verminderd waren in mestcelloze muizen. In contrast met eerdere studies die 

deze mestcelloze muizen bestudeerden had mestcel-deficiëntie in ons HSM model geen effect 

op longpathologie en mucusproductie.

Het is aannemelijk dat verschillen tussen HSM en OVA modellen allergeen-specifieke effecten 

zijn. Behalve de grote hoeveelheid aan antigene motieven, bevat de groep van HSM-allergenen, 

in tegenstelling tot OVA, ook allergene enzymen met een sterk proteolytische activiteit. PARs 

zijn een groep van receptoren in zoogdieren die geactiveerd kunnen worden door specifieke 

proteases en daarom beschouwd worden als sensoren voor extracellulaire proteolytische activ-

iteit. In Hoofdstuk 5 beschrijven wij een studie waarin we aantonen dat PAR2-deficiënte mui-

zen een verminderde HSM-geïnduceerde longinflammatoire respons vertoonden. Dit resultaat 

onderstreept dat de proteolytische activiteit die ten toon wordt gespreid door HSM-allergenen 

bijdraagt aan de inflammatoire respons in de luchtwegen door een effect dat in ieder geval 

deels gereguleerd wordt via PAR2.

Na de eerste exploraties van het HSM model bestuurden wij of verscheidene modulaties van 

het stollingssysteem en het PC systeem van invloed waren op parameters van allergische 

longinflammatie. Een belangrijk serine protease binnen de stollingscascade is thrombine, 

omdat het fibrinogeen omzet in fibrine. In Hoofdstuk 6 behandelden wij muizen met de 

nieuwe orale directe trombineremmer Dabigatran. Behandeling met Dabigatran had geen be-

langrijk effect op HSM-geïnduceerde allergische longinflammatie. Hierna verschoof onze focus 

naar het PC systeem; de endotheliale PC receptor (EPCR) is belangrijk voor de activering van 

PC in geactiveerd PC (APC). In Hoofdstuk 7 observeerden wij muizen met een genetische 

overexpressie van EPCR in het HSM-muismodel en zagen dat EPCR-overexpressie de chemo-

taxie van eosinofielen remt en de concentratie van de chemoattractant eotaxine verlaagd.       

Hoofdstuk 8 en 9 beschrijven onderzoeken met de vraag of APC negatieve of positieve inv-

loed heeft op de inflammatoire respons, respectievelijk in een LPS bronchoscopie-studie in 

gezonde vrijwilligers en het HSM-muismodel. In beide studies zagen wij een proinflammatoir 

effect door pulmonale behandeling met APC. Dit pleit sterk tegen het gebruik van lokale ap-

plicatie van APC in patiënten met astma of andere longziekten.

In een bronchoscopie-studie in Hoofdstuk 10 hebben wij de ontstekingsmechanismen van 

HSM en LPS verder bestudeerd. De resultaten van deze studie laten zien dat LPS de HSM-

geïnduceerde eosinofiele luchtweginflammatie promoot in astmapatiënten, ondanks dat deze 

patiënten onderhoudstherapie met inhalatiecorticosteroïden gebruikten. Dit is complemen-

tair aan de gegevens van muizen die blootgesteld zijn aan LPS en HSM in Hoofdstuk 3. 

Hoofdstuk 11 beschrijft een bronchoscopie-studie in allergisch astmapatiënten. In deze 

studie wordt een gecontroleerde HSM en LPS provocatie gedaan met een allergisch inflamma-

toire respons in de luchtwegen tot gevolg. Tijdens deze procedure werden patiënten behandeld 

met intraveneus APC of placebo om te onderzoeken of APC een mogelijk anti-inflammatoir of 

anticoagulant effect had. Intraveneus APC verminderde de HSM- en LPS geïnduceerde neu-

trophil migratie en proteïne-uitscheiding; opvallend was dat dit effect onafhankelijk was van 

anticoagulante effecten van APC, aangezien APC geen invloed had op de activatie van stolling 

in de luchtwegen.
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In het tweede deel van het proefschrift onderzochten wij de rol van het PC systeem in niet-al-

lergische lonfinflammatie. Als een introductie op dit onderdeel beschrijven wij huidig bekende 

bewijzen voor dwarsverbanden tussen stollingsmechanismen en het immuunsysteem in 

Hoofdstuk 12. In Hoofdstuk 13 laten wij data zien van een pneumoccocen-pneumonie en 

sepsis model met gebruikmaking van muizen met differentiële expressie van EPCR. Transgene 

overexpressie van EPCR benadeelde de antibacteriële verdediging in zowel pneumococcen-

pneumonie als pneumococcen-sepsis. Daarna laten wij in Hoofdstuk 14 studies zien met 

muizen die een genetisch verhoogde expressie van APC hebben. In de experimenten hadden 

deze muizen een verbeterde uitkomst van pneumococcen-pneumonie.

Van het lectine-achtige domein van de trombomoduline (TM) receptor, samen met EPCR de 

activerende co-receptor van het PC systeem, wordt gesuggereerd dat het effecten heeft op de 

immuunrespons onafhankelijk van het aandeel van TM aan PC activatie. In Hoofdstuk 15 

onderzochten we de impact van een mutatie in het lectine-achtige domein van TM in muizen 

gedurende pneumococcen-pneumonie en lieten zien dat muizen met een deficiëntie van dit 

domein een verbeterde uitkomst hadden.

Influenza is verantwoordelijk voor 5-10% van dat deel van de pneumoniën die ontstaan in de 

thuissituatie. In Hoofdstuk 16 bestudeerden we H1N1-influenza en observeerden dat anti-

PC behandelde muizen een (in principe) letale inocolatie van H1N1-influenza beter door-

stonden dan placebo-behandelde muizen.

Nederlandse samenvatting



291

Het is af! Een groot aantal mensen heeft mij geholpen tijdens mijn promotietijd en de vervaar-

diging van dit proefschrift. Enkelen van hen zou ik hier graag bij naam willen bedanken. 

Allereerst mijn promotor. Beste Tom, ik heb ontzettende bewondering voor je brede kennis, 

scherpe geheugen en de helderheid van je schrijven. Je was voor mij de ideale motivator, je deur 

stond altijd open voor overleg of de nodige relativatie. Ik heb altijd met veel plezier met je over de 

data gediscussieerd. Dat je voor zoveel mensen altijd evenveel tijd weet te schapen is waanzinnig. 

Ontzettend bedankt voor alles wat je mij geleerd hebt!

Ik wil uiteraard alle leden van de leescommissie bedanken voor het bereidwillig en grondig 

lezen van mijn proefschrift.

jaring, je uitgebreide kennis over astma en over het doen van bronchoscopiestudies is 

menigmaal erg belangrijk geweest. Je stond aan de basis van de beurs en hebt veel energie 

gestopt in het onderzoeksveld dat zich richt op de mogelijke rol van stolling bij astma. Dank 

voor de kans die je mij met Tom gegeven hebt!

Kees, altijd heb ik kunnen terugvallen op je kennis van de stolling. Je bood niet alleen je hulp 

bij het bespreken van de opzet en uitkomst van experimenten, maar was ook goed voor een 

gezonde dosis humor, een even-aanstekelijke passie voor wetenschap, het houden van goede 

borrels, legendarische voetbalwedstrijden (Olympisch stadion!) en uitleg over hoe ik op de 

juiste manier zagers op een vishaakje moet krijgen! Heel erg bedankt voor de mooie tijd!

Alex, ik wil je bedanken voor al die goede ideeën van jouw kant die mijn experimenten 

vooruit brachten. Zo waren je adviezen tijdens het opzetten van het muismodel, de eosinofiel-

kleuring en de mestcelloze muizen erg waardevol. Je ervaring hielp enorm bij de voorbereiding 

van de bronchoscopiestudie, je was altijd aardig en bereid me te helpen, ook als je zelf gigan-

tisch druk was, dankjewel!

Tijmen, paranimf, de promotietijd heeft een mooie vriendschap doen ontstaan. Dat is niet 

moeilijk, want naast de nodige lab- en inoculeersteun, kon ik voor een goed gesprek of avond 

lachen, voor mooie muziek of lekker eten altijd bij je terecht. Dank dat je werkelijk elk moment 

van de dag voor alles en iedereen klaarstaat, zowel binnen als buiten het lab! 

 DANKWOORD
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Marcel, het eerste deel van mijn promotietijd heb ik me kunnen laten enthousiasmeren door 

de geestdrift waarmee jij, meestal opera’s zingend en met veel humor, je door de proeven heen 

pipetteerde als een straaljagerpiloot. Je hebt me veel geholpen en daar ben ik je erg dankbaar 

voor! Liesbeth, hardwerkend zoefde jij door tientallen experimenten, je discipline was dikwijls 

imponerend, maar daar heb ik uiteindelijk ook veel van geleerd! Dieptepunt was de tennispot 

die Marcel en ik van jou en Floor bedroevend verloren, met knikkende knietjes stonden we op 

de baan. Nee, dan was vooraan staan meeschreeuwen bij Golden Earring of die cocktailbar in 

Neurenberg een heel wat betere ervaring! Floor, ook jij heel erg dank voor je vrolijke relativa-

tievermogen, het keihard trainen voor de halve marathon, de goeie labtijd en de congressen in 

Zeeland en Japan!  

Katja, hoe had ik mijn promotietijd kunnen doen zonder de goede gesprekken en je gezellige 

koffietjes? Dank voor alle support! Sacha, lief en aardig mens, wat een leuke congressen en 

onderzoekstijd hebben we gehad, dank voor je gezelligheid en onbegrensde positivisme! 

Dana, nooít mocht ik in je mooie sportcabrio rijden, voor de rest ben je een superaardige col-

lega ;)! Gezellig dat je ook in Hoorn werkt! Arjan, thanks voor alle lol en hulp op het lab! 

Hoogtepunten Airbourne en, natuurlijk, het gala in Munchen! Heel veel succes in Brazil! jan 

Willem, naast je hulp op het lab, dank voor alles van samen honderden kilometers fietsen tot 

autobanden verwisselen. Je Chinese kippensoep is geniaal! Adam, ik heb je leren kennen als 

zowel heel intelligente als sociale collega, ik hoop dat je proeven met astma een mooi einde  

krijgen! Achmed, je kon me aardig dollen op het lab, dank voor alle lol! Anne, bedankt voor 

je gezelligheid en mooie filosofische en wetenschappelijke inzichten. Miriam, collega van 

het begin, bedankt voor de leuke tijd! brendon, thanks for all the fun! (“Do you know why I 

used the yellow pipet points? Because I was ...!”)

Er waren er nog veel meer die het werken op het G2-lab tot een aangename bezigheid maakten. 

Rianne, Tassili, Mischa, Lonneke, Maryse, Alex, Alexander, jeroen, Lauren, joris, 

jacqueline, Wytske, Luigi, Gavin en Akueni, bedankt voor alle hulp en gezelligheid! 

Danielle, bedankt voor alle hulp bij mijn experimenten op het lab. Regina, zonder jou 

waren al die kleuringen nooit gelukt, bedankt! Hakima, dank voor je gezelligheid op het lab! 

Marieke, wat heb je toch veel geholpen bij alle muizenproeven, thanks! joost, je was vaak 

(af-)luisterend oor, ik genoot van de plagerijen (o.a. het ‘met-Joost’-belpoultje) heen- en weer. 

Je bent een constante factor op het lab, dank voor al je hulp! Sanne, wat een lange uren maakte 

je voor mijn bronchoscopiestudie, bedankt! Wat een luxe was het dan dat je ook nog eten 

kookte voor die lange studiedagen. Het was het fijnste moment van de studiedag om eindelijk 

bij jou te arriveren aan het einde van de dag met een volle ijsbak! Monique, dank voor de 

‘koude dates’, waarop je mijn samples altijd wel wist terug te vinden!

Tim en Lara, bedankt voor al jullie gezelligheid afgelopen jaren! Het was een eer om je para-

nimf te zijn en jullie mooie bruiloft mee te maken. We hebben fantastisch door Florida gereisd 

na het congres in Miami. Tim, het is altijd lachen met je en het was een erg leuke tijd in de 

L01-kamer, dank voor je warme vriendschap!

Ik ben gezegend geweest met twee superfijne en slimme studenten: jack, ‘Jumping-Jack-

Flash!’, wat heb je toch gigantisch veel werk verzet en wat een gezellige avonden in Diemen 

hebben we gehad! Leuk dat je nu weer bij CEMM werkt en dat je nog steeds zo gepassioneerd 

over wetenschap bent! Lea, het was fantastisch om te zien hoe snel het je lukte om zelfstandig, 

nauwkeurig en met je Westfriese no-nonsense attitude mooie data te genereren!

Marieke, je bent een schat van een collega en ik had geen betere samenwerking kunnen 

voorstellen, wat heb je me toch geholpen! Aan het eind van onze beider promoties staat al heel 

lang een eetafspraak met Wagyu-beef, dat wordt een legendarische maaltijd! Christof, niet 

alleen alle uitgevoerde bronchoscopiën, maar ook als sparring partner ontwikkelde gedurende 

de jaren een goede en vruchtbare werkrelatie! De mysterieuze sfeer van het hardlopen door een 

leeg en wakker wordend Kyoto staan vers in mijn geheugen! 

Arnold en Hella, bedankt voor alle gezelligheid! Arnold, je slimme steekpasen hebben me na 

4 onsuccesvolle toernooien eindelijk die zaalvoetbalcup gebracht! joost en joppe, jullie zijn 

voor mij erg inspirerende internisten en onderzoekers, mooi en waardevol hoe jullie ook na 

jullie promotie bij de jongere onderzoekers zoals ik betrokken zijn gebleven! Ingrid, wat leuk 

dat je erbij kwam en wat fijn hoe je geholpen hebt met het astmamodel! Heleen en Moniek, 

jullie hebben mij ontelbaar vaak geholpen met allerhande regelwerk, formulieren die ik ver-

keerd invulde en nóg belangrijker: het was verademend om even tussen de proeven door met 

jullie te kunnen kletsen! Jullie waren altijd nieuwsgierig naar hoe het met mij (én Miranda) 

ging!

joris, je hebt ontzettend geholpen met mijn werk, onder ander met het in kaart brengen van 

de pathologie van het muizenmodel. Je voorstel om PAS-D toe te voegen als parameter was een 

erg goed idee! Lionel, Vlaamse zwemkampioen, je hielp veel met genotyperen, dank voor de 

fijne samenwerking! Onno, je hebt een grote hoeveelheid coupes ingescand, dank daarvoor!

Sacha en Diana, dank voor al jullie hulp, ik was altijd welkom op het lab bij Sanquin en het 

heeft mijn experimenten altijd verder geholpen! Gerard, ik heb veel geleerd in die paar keer 

dat ik te gast was, en meer dan dat je een goede muzieksmaak hebt!

Dankwoord
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Dankwoord

joost, bedankt voor de fijne samenwerking met jou en het G1 lab, je reageerde altijd enthou-

siast en was altijd geïnteresseerd hoe het met mijn studies en proeven ging!

Ik wil graag mijn collega’s in het WFG bedanken voor de support de afgelopen anderhalf 

jaar.

Peter, Marlijn, lieve vrienden van het eerste uur! Ik wil jullie bedanken voor al jullie geduld 

en steun bij mijn werk. Peter, goede kameraad, we hebben al ontzettend veel meegemaakt, 

zowel op als naast de racefiets, en hoop en weet zeker dat er nog veel mooie momenten zullen 

volgen! Marlijn, ‘buuv’, super hoe jij altijd voor iedereen klaar staat, wat hebben we mooie  

tijden in Soesterberghof gehad, ik beloof je hierbij plechtig dat ik veel meer theetjes kom 

drinken!

Frank, Sanne, ik ken je al lang als hele goede vriend en heb groot respect voor meer dan al-

leen je muzikale talent. Je hebt me menigmaal met de benen op de grond kunnen zetten tijdens 

een schaakpartijtje met een potje bier. Sanne, wat super dat je er sinds een paar jaar bij bent, je 

bent een schat. 

jeffrey, josephine, je vriendelijkheid en goeigheid zijn erg fijn! Het is tevens heerlijk dat er 

iemand bij is die in de bergen op normaal tempo fietst (altijd maar die rappe Bregmannetjes!). 

Noor, ik ken je al sinds de Studentenraad en we hebben al veel meegemaakt, je bent een een 

lieverd! Martijn, dank voor je goede vriendschap, die Afrika-reis moet er komen! Oliver, 

Kim, lief stel, altijd zijn jullie oprecht geïnteresseerd geweest in mijn werk, dank! Thierry, 

Annemarie, de tijd in Zambia en Soesterberghof waren erg mooi! Kees, je stond aan de basis 

van de pret op de Eyckenstein en de studie die leidde tot het onderzoeksleven, dank je wel!

Ik moet iedereen van de band ‘Hard en ziel’ bedanken voor alle keren dat ik heb kunnen 

springen en ontstressen bij het heerlijke rockgeluid van ‘P-bee’, ‘Frankie Fingers’, ‘Rockin 

Roel’ en ‘Marktronoom’, met als hoogtepunt het optreden op ons huwelijk! Na een op-

treden weer helemaal opgeladen voor het labwerk!

Kalin, man van de wereld, als ik van iemand geleerd heb dat je je kansen moet grijpen, en heel 

hard moet werken om een droom te kunnen verwezelijken, dan is het wel van jou. Jij en Dana 

zijn er altijd als jullie nodig zijn, jullie zijn lieverds. Gijs (Onno), jij ook bent mijn vriend al 

sinds de middelbare school en een voorbeeld van een noest werker en lieve kerel met het hart 

op de goede plek, samen met je Marije. Kalin, Gijs, ik hoef niet uit te leggen hoe goede vrienden 

jullie zijn, dat weten jullie. Dank voor jullie jarenlange interesse en steun in alles wat ik doe! 

Laura, lieve studievriendin, wat hebben we een boel meegemaakt en wat leuk dat ik je paranimf 

mocht zijn en dat jij ceremoniemeester was op mijn huwelijk! Dank dat je altijd ruggesteun geeft!

Karin, je bent zelf een echte doorzetter, maar ook altijd geïntereseerd hoe het met mijn 

onderzoek gaat. Te vaak ben ik ‘sjaak-afhaak’ geweest, maar de keren dat het wel lukte was het 

erg gezellig, zeker nu Berend erbij is! 

baranyootjes, Ilka, Roland, en familie ‘blokjes’; dank voor jullie jarenlange support! 

Altijd vragen jullie hoe het met het onderzoek gaat! Ilka, van weekenden logeren tot het infame 

incident met de vermeende botwond en de olifant, je bent sinds mijn jeugd erg belang-rijk 

geweest! Zou dat ‘nerderige’ (laten we het bij uitzondering nu dan inderdaad maar zo noemen) 

begonnen zijn bij het urenlange Nibbles op de pc? 

Erik, broertje, een lievere broer kan ik me niet wensen! Het is fijn ook als vakbroeders gedeelde 

interesses te hebben. Je bent een inspirerende onderzoeker, ik heb veel van je geduld en  

gedrevenheid geleerd. Je staat altijd aan mijn zijde, nu dus uiteraard ook! Marle, al meer dan 

10 jaar ben jij erbij, dank voor je support (zeker bij gezelschapsspelletjes/-ruzies tussen je-weet-

wel-wie) en onmisbare liefdevolle rol in de familie!

Wim, Anneke, dank voor jullie continue interesse in mijn werk. Het is de laatste jaren hart-

verwarmend geweest hoe begaan jullie met mij zijn en hoe vaak ik op het laatste moment kon 

aanschuiven! Hoe koud het buiten ook was, jullie staken altijd op de juiste momenten de BBQ 

aan! Mark, Marlene, ook jullie dank voor de interesse in mijn werk en de warme opname in 

de familie Versloot!

Lieve ouders, jullie hebben mij altijd in alles gestimuleerd en gesteund, alles stond voor ons 

in het teken, en jullie hebben altijd alle zeilen bijgezet en hard gewerkt om een warm nest te 

vormen voor Erik en ik. Jullie hadden dit niet beter kunnen doen. Oneindig bedankt voor 

alles.

Lieve Mirtje, een lievere vrouw bestaat niet, dank je dat je me altijd zo steunt en geduldig met 

me bent. Al die uren dat ik achter mijn bureautje kroop en je alleen maar mijn rug zag krijg je 

dubbel-en-dwars terug. Ik hou van je.
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De schrijver van dit proefschrift werd geboren op 10-6-1984 in Zaanstad en behaalde in 2002 

aan het Zaanlands Lyceum zijn gymnasiumdiploma. Aansluitend begon hij de studie 

Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens zijn studie was hij betrokken bij de 

Studentenraad ter verbetering van het studentenonderwijs (2003-2004). Hij raakte betrokken 

bij het wetenschappelijk onderzoek: eerst bij de afdeling Chirurgische Oncologie, daarna bij 

de afdeling Oncologie. Zijn wetenschappelijke stage voerde hij uit in Katete, Zambia, met 

onderzoek naar het Burkitt’s lymfoom. Zijn oudste co-schap deed hij op de afdeling 

Niertransplantatie van het AMC, waarna hij in 2009 zijn artsexamen cum laude behaalde.

Vervolgens begon hij zijn promotie bij het Centrum voor Experimentele en Moleculaire 

Geneeskunde van het AMC (prof. T. van der Poll, Dr. J.S. van der Zee, Dr. C. van ‘t Veer), waar 

hij onderzoek deed naar de rol van geactiveerd Proteïne C bij allergische longontsteking en 

astma, met een beurs van het Astmafonds. Voor het onderzoek ontving hij een Science Prize en 

de Jean Stibbe Award van de Nederlandse Vereniging van Trombose en Hemostase en een 

Young Investigator Award van the International Society on Thrombosis and Haemostasis. 

Sinds 1 oktober 2013 werkt de auteur als arts in opleiding tot internist in de regio Amsterdam 

in het Westfries gasthuis in Hoorn (Dr. W.G. Meijer) en vanaf 1 oktober 2015 zal hij dit 

voortzetten in het AMC (Dr. S.E. Geerlings). Daan is getrouwd met Miranda en woont met haar 

in Amstelveen.

 CuRRICuLuM VITAE



299

name PhD student Johannes Daan de Boer 

PhD period 1-6-2009 – 1-6-2013  

name PhD supervisor  Prof. Dr. Tom van der Poll

 PORTFOLIO



300 301

Portfolio

1. PHD TRAINING Year workload

   (Hours/ECTS)

 General courses 

 Practical biostatistics  2012 2

 The AMC World of Science 2009 1

 Basic Laboratory Safety 2009 0,5

 Specific courses 

 nVTh AIO course bleeding 2012 1

 nVTh AIO course venous thrombosis  2011 1

 nVTh AIO course arterial thrombosis 2010 1

 Basic Course Legislation and Organisation for 

 Clinical Researchers (‘BROK’) 2009 0,9

 Laboratory animal course (‘article 9’) 2009 3,8

 

 Activated Protein C inhibits lung inflammation in asthma

patients after intrabronchial allergen challenge. Oral  

presentation, Congress Nederlandse Vereniging voor 

Trombose en hemostase, Koudekerke.

 Activated Protein C inhibits lung inflammation in asthma

patients after intrabronchial allergen challenge. Oral  

presentation, Congress International Society for  

Thrombosis and Haemostasis, Amsterdam. 

 Transgenic overexpression of endothelial protein C 

receptor or human activated protein C protects mice  

against allergic lung inflammation in an asthma model  

induced by house dust mite extract. Poster, ShOCK  

congress, Miami, VS.

 Pulmonary coagulation activation elicited by airway 

exposure to house dust mite and lipopolysaccharide  

in a new murine asthma model and asthma patients.  

Oral presentation. Congress Nederlandse Vereniging  

voor Trombose en hemostase, Koudekerke.

 2013 0,5

 2013 0,5

 2012 0,5

 2012 0,5

PRESENTATIONS Year workload

  (Hours/ECTS)

 2011 0,5

 2011 0,5

 2011 0,5

 2011 0,5

 2011 0,5

 

 2011 0,5

   Year workload

  (Hours/ECTS)

  endothelial Protein C Receptor overexpression protects 

mice against allergic lung inflammation in an asthma  

model with intranasal inoculation of house dust mite  

extract. Oral presentation, Congress International  

Society for Thrombosis and Haemostasis, Kyoto, Japan. 

  high Activated Protein C levels attenuate allergic 

lung inflammation in a murine asthma model using  

intranasal inoculation of house dust mite extract.  

Poster, Congress International Society for Thrombosis  

and Haemostasis, Kyoto, Japan. 

  Pulmonary coagulation is increased dependent on mast 

cells in a murine asthma model using intranasal  

inoculation of house dust mite extract. Poster,  

Congress International Society for Thrombosis and 

Haemostasis, Kyoto, Japan. 

  Coagulation and complement activation after 

intrapulmonary challenge with house dust mite derived 

allergen Der p1 and/or lipopolysaccharide in asthma 

patients. Poster, Congress International Society for 

Thrombosis and Haemostasis, Kyoto, Japan. 

  The Activated Protein C anticoagulant system

protects against allergic lung inflammation in a mouse 

asthma model using high Activated Protein C and 

endothelial Protein C receptor overexpression mice  

and intranasal inoculation of house dust mite extract.  

Oral presentation, Congress Nederlandse Vereniging  

voor Trombose en hemostase, noordwijk.

  The Activated Protein C anticoagulant system protects

against allergic lung inflammation in a mouse asthma 

model using high Activated Protein C and endothelial 

Protein C receptor overexpression mice and intranasal  

inoculation of house dust mite extract. Poster, 3rd Spring 

Meeting Netherlands Respiratory Society, Utrecht.
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(INTER)NATIONAL CONFERENCES Year workload

  (Hours/ECTS)

 Lecturing
 SHOCK congress, Miami, VS. 2012 0,6

 International Society for Thrombosis and Haemostasis,  

 Kyoto, Japan.  2011 0,5

 Congress Nederlandse Vereniging voor Trombose en  

 hemostase, noordwijk, neurenberg, Koudekerke. 2010 - 13 0,5

 Congress on Trauma, Shock, Inflammation and Sepsis,  2010 0,75 

 Munich, Germany.

2.  TEACHING Year workload

   (Hours/ECTS)

 Lecturing
 national Post academic education for Pharmacists 2012, 2013 0,6

 Supervising 
 Lea Berkhout, the role of the anticoagulant protein C  2013 1

system in allergic asthma, CEMM. Internship,  

Health Sciences.

 Jack Yang, Pathogenesis of allergic asthma in mouse  2010 1,3

models using house dust mite extract, CeMM.  

Internship, Medicine.

3. PARAMETERS OF ESTEEM Year

 Awards and Prizes
 Young Investigator Award, International Society for Thrombosis   2013 

 and Haemostasis, Amsterdam

 Science Prize, Nederlandse Vereniging voor Trombose en Hemostase 2011

 Jean Stibbe Award, nederlandse Vereniging voor Trombose en   2011 

 hemostase for Best PhD-student presentation

 Young Investigator Award, International Society for Thrombosis and  2011 

 Haemostasis, Kyoto

 Second place Pathology contest ‘het mooiste beeld’, nederlands   2011

 Tijdschrift voor Geneeskunde, ref 2011;155:C1179.

4. PUBLICATIONS
  Year

2014

2014

2014

2014

2013

2013

2013

2013

2013

2012

2011

Peer reviewed
 M Berger, de Boer JD, Bresser P, van der Poll T, Lutter R, Van der Zee JS. LPS 

amplifies eosinophilic inflammation after segmental challenge with house-

dust-mite in asthmatics. Allergy. 2014. Epub Nov 10.

 de Boer J, Kager LM, Roelofs J, Meijers J, de Boer OJ, Weiler h, Isermann B, van ’t

Veer, van der Poll T. Overexpression of activated protein C hampers baceterial 

dissemination during pneumococcal pneumonia. BMC Infect Dis. 2014. 14(1):559.

 Schouten M, de Boer JD, Kager LM, Roelofs JJ, Meijers JC, Esmon CT, Levi M,

van ’t Veer C, van der Poll T. The endothelial protein C receptor impairs the  

antibacterial response in murine pneumococcal pneumonia and sepsis.  

Thromb Haemost. 2014. 111(5):970-80. 

 de Boer JD, Yang J, Van den Boogaard FE, Hoogendijk AJ, De Beer R, Van der Zee

JS, Roelofs JJ, van ’t Veer C, de Vos AF, Van der Poll T. Mast cell-deficient kit  

mice develop house dust mite-induced lung inflammation despite impaired 

eosinophil recruitment. J Innate Immun. 2014. 6(2):219-26.

 de Boer JD, van ’t Veer, C, Stroo I, van der Meer AJ, de Vos AF, van der Zee JS, 

Roelofs JJ, van der Poll T. Protease-activated receptor-2 deficient mice have  

reduced house dust mite-evoked allergic lung inflammation. Innate Immun. 

2013. 20(6):618-25.

 Kager LM, Schouten M, Wiersinga WJ, de Boer JD, Lattenist LC, Roelofs JJ, 

Meijers JC, Levi MM, esmon CT, van ’t Veer C, van der Poll T. Overexpression of 

the endothelial protein C receptor is detrimental during pneumonia-derived 

gram-negative sepsis (Melioidosis). PloS Negl Trop Dis. 2013. 11;7(7):e2306.

 Kager LM, de Boer JD, Bresser P, van der Zee JS, Zeerleder S, Meijers JC, van ’t 

Veer C, van der Poll T. Intrabronchial activated protein C enhances lipopolysac-

charide-induced pulmonary responses in humans. Eur Respir J. 2013. 42:188-97.

 Schouten M, de Boer JD, van ’t Veer C, Roelofs JJ, Meijers JC, Levi M, Conway 

eM, van der Poll T. The lectin-like domain of thrombomodulin impairs host  

defense in murine pneumococcal pneumonia. Eur Respir J. 2013. 41(4):935-42. 

 Daan de Boer J, Roelofs JJ, de Vos AF, de Beer R, Schouten M, hommes TJ, 

Hoogendijk AJ, de Boer OJ, van der Zee JS, Veer CV, van der Poll T. 

Lipopolysaccharide inhibits Th2 lung inflammation induced by house dust  

mite allergens in mice. Am J Respir Cell Mol Biol. 2013. 48(3):382-9.

 de Boer JD, Majoor CJ, van ’t Veer C, Bel eh, van der Poll T. Asthma and 

coagulation. Blood. 2012 119:3236-44. 

 van der Poll T, de Boer JD, Levi M. The effect of inflammation on coagulation 

and vice versa. Curr opin Inf Dis. 2011 24(3):273-8.
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2011

2011

2008

2006

 Schouten M, de Boer JD, van der Sluijs KF, Roelofs JJ, van ’t Veer C, Levi M, 

esmon CT, van der Poll T. Impact of endogenous protein C on pulmonary coagu-

lation and injury during lethal h1n1 influenza in mice. Am J Respir Cell Mol Biol. 

2011 45(4):789-94. 

 hoogerwerf JJ, Leendertse M, Wieland CW, de Vos AF, de Boer JD, Florquin S,

van der Poll T. Loss of suppression of tumorigenicity 2 (ST2) gene reverses sep-

sis-induced inhibiton of lung host defense in mice. Am J Respir Crit Care Med. 

2011 183(7):932-40. 

 Lagarde SM, de Boer JD, ten Kate FJ, Busch OR, Obertop h, van Lanschot JJ. 

Postoperative complications after esophagectomy for adenocarcinoma of the 

esophagus are related to timing of death due to recurrence. Ann Surg. 2008 

247(1):71-76.

 Lagarde SM, ten Kate FJ, de Boer DJ, Busch OR, Obertop h, van Lanschot JJ. 

extracapsular lymph node involvement in patients with adenocarcinoma of  

the distal esophagus and gastroesophageal junction. Am J Surg Pathol. 2006 

30(2):171-176.

Other
  Year

 J.D. de Boer, J.S. van der Zee, T. van der Poll. Astma en stolling.   2011 

 Nederlands Tijdschrift voor Allergie en Astma. 2011 11:3-10.

 de Boer JD, Boellaard TN, Parkinson S, Blanchard E, Heij HA.   2009

Patient compliance in the treatment of Burkitt’s lymphoma  

in rural Zambia. African Journal of Paediatric Surgery. 2009 6:3-6. 

  Year


