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Summary
Heart failure, and the cardiac hypertrophy with which it is often associated, is putting an 
increasing burden on our healthcare system, and its prevalence is rising. Unfortunately 
the only available treatments are mainly targeting the symptoms, not the underlying 
cause of disease. Investigation of the molecular mechanisms that induce hypertrophy 
might provide new therapeutic targets or markers for the early diagnosis of the disease, 
thereby improving treatment.
The studies described in this thesis aim to identify novel regulators of the hypertrophic 
response of the heart. We took a dual approach: on the one hand we performed a large 
scale in vitro siRNA screen to identify novel regulators of cardiomyocyte hypertrophy. On 
the other hand we studied the in vivo role of miRNA-30c, a miRNA that has been linked to 
the development of cardiac fibrosis and heart failure.

Chapter 1 serves as an introduction to the research that is described in this thesis. It places 
the molecular principles in the proper context. The chapter focuses on the causes of heart 
failure and what is currently known about them. In addition it introduces microRNAs, a 
relatively recent discovered mechanism that regulates gene expression.

Chapter 2 of this thesis describes the optimization for the siRNA screen. We used cultured 
neonatal rat cardiomyocytes as a model system to study hypertrophic growth. The chapter 
shows the optimization of the culture conditions and the selection of the appropriate 
pharmacological stimulus to induce cardiomyocyte hypertrophy in vitro. We identified 
a basal culture medium and the adrenergic agonist phenylephrine as the most reliable 
and consistent treatment to further investigate the hypertrophic response of cultured 
cardiomyocytes.
We also optimized siRNA transfection conditions to decrease the expression of individual 
genes in order to assess their biological role via loss-of-function screening. Proof-
of-principle was obtained with KLF15, a gene that has been previously identified as a 
repressor of cardiomyocyte hypertrophy. In our setting we found that knockdown of 
KLF15 expression induced cardiomyocyte hypertrophy.

In Chapter 3 we applied the knowledge from Chapter 2 in a high-throughput siRNA screen 
to identify novel regulators of cardiomyocyte hypertrophy. A total of 1984 genes were 
evaluated and after two successive rounds of screening we ended up with a list of 34 
candidate genes. This list includes several genes that have already been linked to cardiac 
hypertrophy before, as well as the known regulator NFATc4. The role of these and other 
genes has to be validated in follow-up experiments.

The second part of this thesis focuses on a relatively new layer of transcriptional 
regulation: miRNAs. Within the 20 years since their discovery, they have attracted a lot 
of attention and there is a lot of speculation about their therapeutic potential. Chapter 4 
takes a closer look at the miRNAs and the possibilities they offer for therapy, with a special 
focus on cardiac fibrosis. Although there are several contradicting findings, the field offers 
a lot of growth potential, and the first clinical trials show promising results.
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Previously, our lab identified miRNA-30c as a potential regulator of cardiac fibrosis 
and CTGF expression, mainly based on in vitro experiments. Since this miRNA was 
downregulated in several models of cardiac hypertrophy and heart failure we set out 
to investigate its function in vivo in Chapter 5. In three different mouse models we 
downregulated miRNA-30c expression either in the heart or systemically. We could 
however not find a clear cardiac phenotype. With regards to the observed downregulation 
of miRNA-30c in the heart failure models we can therefore not conclude that decreased 
miRNA-30c expression causes heart failure.

To further investigate the function of miRNA-30c in the heart we also generated a 
cardiomyocyte-specific overexpression model that is described in Chapter 6. These mice 
develop a dilated cardiomyopathy with extremely enlarged right atria. Investigation of 
the underlying molecular mechanisms revealed mitochondrial dysfunction as a potential 
cause of the phenotype. We were however unable to identify the direct miRNA-30c targets 
involved in mediating these effects. Also with regards to cardiac fibrosis we could not find 
a protective effect of the elevated miRNA-30c levels.

The research described in this thesis has brought us closer to a better understanding 
of the role of miRNA-30c in the heart. It also identified 34 regulators of cardiomyocyte 
hypertrophy, a list that includes some genes that have not been previously linked to this 
disease. Further validation through follow-up experiments will hopefully establish them 
as early biomarkers or potential therapeutic targets.

 &
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Samenvatting
Hartfalen, en de hypertrofie van het hart die daar vaak mee samen gaat, plaatst een steeds 
grotere druk op ons gezondheidszorg systeem, en de prevalentie neemt alleen maar toe. 
Helaas richten de meeste behandelingen zich, noodgedwongen, op symptoombestrijding 
in plaats van de onderliggende ziekteprocessen. Het onderzoeken van de moleculaire 
mechanismes die ten grondslag liggen aan hypertrofie kan leiden tot de identificatie van 
nieuwe aanknopingspunten voor betere therapie of vroegere diagnose. Hierdoor kan de 
behandeling van hartfalen verbeterd kan worden.
Het onderzoek dat beschreven wordt in dit proefschrift streeft er naar om nieuwe 
regulatoren van de hypertrofe respons van het hart te identificeren. We volgen een 
tweeledige aanpak: enerzijds hebben we een grootschalige in vitro siRNA screen 
uitgevoerd met als doel het identificeren van nieuwe regulatoren van de hypertrofe 
respons van hartspiercellen. Anderzijds bestudeerden we de functie van miRNA-30c, een 
micro-RNA die voorheen gelinkt is met het ontstaan van fibrose in het hart en hartfalen.

Hoofdstuk 1 dient als introductie tot het in dit proefschrift beschreven onderzoek en 
plaatst de moleculaire biologie in de noodzakelijke kaders. Er wordt ingegaan op de 
oorzaken van hartfalen en wat daar tot op heden over bekend is. Daarnaast worden ook 
de microRNAs, een relatief recent ontdekt mechanisme van genregulatie, geintroduceerd.

Hoofdstuk 2 van dit proefschrift beschrijft het optimalisatie proces van de siRNA screen. 
We hebben gebruik gemaakt van gekweekte neonatale hartspiercellen als een model 
voor het bestuderen van de hypertrofe respons. Het hoofdstuk toont de optimalisatie 
van de kweekcondities en de selectie van farmacologische stimuli voor het induceren 
van hypertrofie in vitro. We vonden dat basale kweekcondities en de adrenerge agonist 
phenylephrine de meest betrouwbare en reproduceerbare condities boden om de 
hypertrofe respons van hartspiercellen verder te bestuderen.
We hebben ook de condities voor optimale siRNA transfectie geoptimaliseerd, zodat we 
de expressie van individuele genen konden verlagen om hun functie te bestuderen in een 
loss-of-function screen. We illustreren de haalbaarheid van dit concept aan de hand van 
KLF15, een gen dat geidentificeerd is als een repressor van hypertrofie in de hartspiercel. 
Met ons model bevestigen we dat het verlagen van KLF15 expressie inderdaad leidt tot 
hypertrofie van gekweekte hartspiercellen.

In hoofdstuk 3 passen we de opgedane kennis uit hoofdstuk 2 toe op een grootschalige 
loss-of-function siRNA screen voor nieuwe regulatoren van hypertrofie in hartspiercellen. 
In totaal hebben we 1984 genen bestudeerd en na twee opeenvolgende screenings-
rondes bleef een lijst van 34 kandidaat-genen over. Deze lijst bevat een aantal genen dat 
eerder al geimpliceerd is in de hypertrofe respons van hartspiercellen, alsook NFATc4, 
een bekende regulator van hypertrofie van het hart. De rol van deze en de overige genen 
zal gevalideerd moeten worden in vervolg experimenten.
 
Het tweede deel van dit proefschrift legt de nadruk op een relatieve nieuwe laag van 
transcriptionele regulatie: microRNAs. In de 20 jaar sinds hun ontdekking hebben ze veel 
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aandacht gekregen en er wordt druk gespeculeerd over hun toepasbaarheid in klinische 
behandelingen. Hoofdstuk 4 neemt miRNAs onder de loep en behandelt de mogelijkheden 
die ze bieden in het kader van nieuwe therapieen, in het bijzonder met het oog op fibrose 
van het hart. Hoewel er een aantal tegenstrijdige vindingen gedaan zijn biedt het veld een 
behoorlijk groeipotentiaal, en de eerste klinische studies tonen veelbelovende resultaten.

Eerder werd miRNA-30c, met name op basis van in vitro experimenten, in ons lab 
geidentificeerd als een mogelijke regulator van fibrose van het hart en CTGF expressie. 
Omdat deze miRNA verlaagd tot expressie komt in verschillende modellen van hypertrofie 
en hartfalen besloten we om de functie in vivo te bestuderen. In hoofdstuk 5 beschrijven 
we drie verschillende muis-modellen waarin we miRNA-30c expressie verlagen, zowel 
specifiek in het hart als ook systemisch in het hele lichaam. We konden echter geen 
duidelijk effect vaststellen. We kunnen op basis van de gebruikte modellen dus niet 
concluderen dat de geobserveerde verlaagde miRNA-30c expressie een oorzaak is van 
het ontstaan van hartfalen. 

Om de functie van miRNA-30c in het hart verder te bestuderen maakten we ook het 
hartspiercel-specifieke over-expressie muismodel dat beschreven wordt in hoofdstuk 6. 
Deze muizen ontwikkelen een gedilateerde cardiomyopathie met een extreme vergroting 
van het rechter atrium. Onderzoek naar de onderliggende mechanismen wijst naar 
mitochondriele dysfunctie als een potentiele oorzaak van dit fenotype. We konden echter 
geen mediator van dit effect, die direct door miRNA-30c gereguleerd wordt, identificeren. 
Ook met het oog op de mogelijke regulatie van fibrose van het hart konden we geen 
beschermend effect van verhoogde miRNA-30c expressie aantonen.

Het onderzoek dat in dit proefschrift beschreven wordt heeft ons dichter bij een beter 
begrip van de rol van miRNA-30c in het hart gebracht. We hebben daarnaast ook 34 
potentiele regulatoren van de hypertrofe respons in hartspiercellen geidentificieerd, 
een lijst die ook genen omvat die nog niet eerder aan deze ziekte zijn gelinkt. Verdere 
validatie met vervolgexperimenten zal deze hopelijk identificeren als vroege biomarkers 
of potentiale aanknopingspunten voor therapie.

 &
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Riassunto
L’insufficienza cardiaca, insieme all’ipertrofia a cui è spesso associata, continua ad 
aggravare sul nostro sistema sanitario, e la sua prevalenza è in costante aumento. Allo 
stato attuale gli unici trattamenti disponibile per l’insufficienza cardiaca mirano a 
curare i sintomi, e non le vere cause di questa condizione. Per questo motivo, lo studio 
dei meccanismi molecolari che inducono l’ipertrofia cardiaca può aiutare ad identificare 
nuovi target terapeutici per una diagnosi precoce dell’insufficienza cardiaca e per il suo 
trattamento. 
L’obiettivo degli studi descritti in questa tesi è pertanto quello di individuare nuovi 
regolatori della risposta ipertrofica nel cuore. Per raggiungere tale obiettivo abbiamo 
sfruttato due approcci. Da un lato abbiamo performato uno screening in vitro basato 
su siRNA allo scopo di identificare nuovi regolatori dell’ipertrofia nei cardiomiociti, le 
cellule che compongono il tessuto muscolare del cuore. Dall’altro lato, abbiamo studiato 
il ruolo in vivo del miRNA-30c, un miRNA che è stasto associato allo sviluppo della fibrosi 
e dell’insufficienza cardiaca.

Il capitolo 2 di questa tesi descrive l’ottimizzazione dello screening basato su siRNA 
condotta su cardiomiociti di ratto in coltura. Abbiamo descritto le fasi di ottimizzazione 
delle condizioni di coltura e la caratterizzazione del migliore stimolo farmacologico per 
indurre crescita ipertrofica in vitro in queste cellule. Basati sui nostri risultati abbiamo 
identificato un terreno di coltura semplice e lo stimolo adrenergico felinefrina come i 
miglior trattamenti per approfondire lo studio della risposta ipertrofica dei cardiomiociti 
in coltura. Abbiamo inoltre ottimizzato le condizioni di transfezione dei siRNA per studiare 
l’espressione di specifici geni mediante la loro down-regolazione. Come controllo dello 
screening abbiamo usato il gene KLF15, precedentemente identificato come repressore 
della crescita ipertrofica. Nel nostro modelli abbiamo identificato che la riduzione 
dell’espressione di KLF15 porta all’induzione di ipertrofia nei cardiomiociti. 

Nel capitolo 3 abbiamo applicato le informazioni descritte nel capitolo 2 per condurre uno 
screening ad alta processività (high-throughput) basato su siRNA, ed identificare nuovi 
regolatori dell’ipertrofia nei cardimiociti. Sono stati analizzati 1984 geni in totale e, dopo 
due successivi cicli di screening, identificati 34 potenziali geni coinvolti nell’ipertrofia 
cardiaca. Questi comprendono una selezione di geni già associati a questa condizione, ed 
in noto regolatore NFATc4. Ulteriori esperimenti dovranno validare il ruolo di questi ed 
altri geni.

La seconda parte di questa tesi è focalizzata sui miRNA. Dagli ultimi 20 anni dalla loro 
scoperta i miRNA hanno attratto molta attenzione nella ricerca scientifica. Molto si è 
speculato sul loro possibile uso in campo terapeutico. Sebbene ci siano state scoperte 
contradditore i primi clinical trial risultano promettenti. Il capitolo 4 si focalizza sulla 
funzione dei miRNA e sul loro potenziale ruolo nella terapia della fibrosi cardiaca. 

A seguito di esperimenti principalmente in vitro, il nostro laboratorio ha precedentemente 
identificato il miRNA-30c come potenziale regolatore della fibrosi cardiaca e 
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dell’espressione di CTGF (Connective Tissue Growth Factor). In base alle osservazioni che 
il miRNA-30c è down-regolato in diversi modelli di ipertrofia ed insufficienza cardiaca, nel 
capitolo 5 abbiamo studiato il suo ruolo in vivo. Abbiamo ridotto l’espressione del miRNA-
30c in tre diversi modelli murine specificamente nel cuore o sistematicamente. Tuttavia, 
non abbiamo potuto identificare un chiaro fenotipo cardiaco. In base a questi risultati, 
non possiamo concludere che la ridotta espressione del miRNA-30c causi insufficienza 
cardiaca. 

Per studiare più approfonditamente il ruolo del miRNA-30c nel cuore abbiamo anche 
generato un che modello murino che permette di over-esprimere questo miRNA nei 
cardiomiociti, come descritto nel capitolo 6. In questa condizione i topi sviluppano una 
cardimiopatia dilatativa con atri cardiaci estremamente allargati. I nostri studi hanno 
identificato una disfunzione mitocondriale come possibile causa di questo fenotipo, 
sebbene non siamo stati in grado di identificare un target diretto del miRNA-30c che medi 
tale effetto. Anche per quanto riguarda la fibrosia cardiaca non abbiamo trovato un effetto 
protettivo dovuto agli elevati livelli del miRNA-30c.

In conclusione, la ricerca descritta in questa tesi aumenta la nostra comprensione del ruolo 
del miRNA-30c nel cuore. Ha anche identificato 34 potenziali regolatori dell’ipertrofia 
cardiaca, una lista che include geni non ancora associati a questa condizione. Ulteriori 
esperimenti aiuteranno a validare tali regolatori come come potenziali biomarker precoci 
e target terapeutici per il trattamento dell’insufficienza cardiaca. 

 &
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Dankwoord
Promoveren doe je niet alleen, en het hier beschreven werk is dan ook zeker niet alleen 
mijn eigen verdienste. Zonder mensen tekort te willen doen is het onmogelijk om iedereen 
hier persoonlijk te bedanken, maar jullie bijdrage wordt daarom niet minder gewaardeerd. 
Toch zijn er een aantal mensen waaraan ik mijn dank in het bijzonder verschuldigd ben.

Beste Yigal, je hebt je ooit laten ontvallen dat je een proefschrift het beste schrijft bij 
haardvuur onder het genot van een glaasje wijn. Ik heb me daarin echter beperkt tot 
het dankwoord. Ik bewonder de manier waarop je ingewikkelde zaken altijd weet te 
vereenvoudigen tot de kern. Je hebt een gave wat betreft het motiveren van mensen, en 
je relativeringsvermogen heeft dit boekje meer dan eens een duwtje in de rug gegeven. Ik 
ben zeer dankbaar voor het gegeven vertrouwen, en blij dat we deze rit uiteindelijk samen 
hebben uitgezeten.
Esther, jij was als co-promotor  verantwoordelijk voor mijn directe begeleiding, en dat heb 
je mogen weten. Ik heb het je niet gemakkelijk gemaakt, maar ik heb ontzettend veel van 
je geleerd. Ik ben je dankbaar voor de ruimte die ik gekregen heb, zeker in de periodes dat 
het allemaal wat moeizamer ging. Diepe dalen en hoge pieken, maar aan het eind van de 
rit zijn het de mooie uitzichten die we blijven herinneren. Dank daarvoor!

Een woord van dank ook aan de leden van mijn promotie-commissie voor het beoordelen 
van het manuscript en hun deelname aan de openbare verdediging.
Ook de co-auteurs van mijn hoofdstukken en artikelen hebben hun stempel op het 
eindresultaat gedrukt, en jullie inbreng, discussies en opmerkingen hebben het werk er 
altijd op vooruit doen gaan. Karl, Elizabeth en Andrew, thanks for your invaluable help.

Ik ben vereerd met twee geweldige paranimfen aan mijn zijde.
Inge, jij bent werkelijk van alle markten thuis: luisterend oor, motivator, trouble-shooter, 
experimenten-redder. Er zijn weinig mensen die zo onzelfzuchtig voor anderen klaar 
staan als jij. Soms hard, soms direct, maar altijd rechtvaardig en met een hart van goud.
Jasper, het is heerlijk om met iemand te kunnen praten die niet “in het wereldje” zit. We 
zaten gelukkig niet alleen muzikaal gezien op dezelfde golflengte, en een “relativerend” 
nachtje doortrekken heeft regelmatig wonderen gedaan voor mijn onderzoek. Het was 
bovenal een geweldige ervaring om onze muzikale dromen samen na te jagen.

In het dagelijks werk op het lab had ik het geluk omringd te zijn door geweldige collegas. 
Het was een verademing om binnen het hartfaalcentrum zoveel expertise op het gebied 
van het hart samen te kunnen delen. De nieuwe invalshoeken en kritische opmerkingen 
die geboden werden tijdens en buiten de werkbesprekingen kwamen het onderzoek altijd 
ten goede: ontzettend bedankt en ik wens iedereen heel veel succes in de toekomst!
Een aantal collegas heeft een bijzondere bijdrage geleverd aan dit proefschrift. Zonder 
de anderen te kort te doen wil ik hen toch specifiek bedanken. Inge, Stephanie en 
Monika: jullie bijdrage aan de “experimentjes” kan niet onderschat worden en het was 
een genot om samen te werken. Jullie hebben mijn organisatorisch vermogen regelmatig 
op de proef gesteld, maar dat was gelukkig geheel wederzijds. Ontzettend bedankt voor 
jullie harde inzet! Anke, ik ken weinigen die zo gedreven zijn in hun onderzoek, en ik 
heb me regelmatig verwonderd over hoe lang je zo door zou kunnen gaan (ja, dat is een 
compliment). Wanneer gaan we tostis bakken in de lightcycler? Joost, jij hebt me ingewijd 
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in de wereld van de gekweekte hartspiercel en was een voorbeeld om door te blijven 
zetten als het even tegen zat. Malou, nog zo een harde werkster en een onuitputtelijke 
bron van positieve energie. Succes met het afronden van je promotie! Sameer, de wereld 
ligt aan onze voeten zolang we niet verzanden in het maken van een keuze! Annalisa, 
sono onorato che mi hai battuto in volata finale :)! Se hai bisogno di un posto dove stare a 
Zurigo, sei sempre la benvenuta. Marc, een helpende hand en een goed glas whisky of wijn 
doen wonderen. Wim, soms zijn een paar juiste woorden alles wat er nodig is. Vincent en 
Jan: jullie wisten de vinger regelmatig op de zere plek te leggen en hielden me scherp. 
Ileana, condividere l’ufficio con te e’ stata una bella esperienza, soprattutto per il mio 
vocabolario di Italiano ;)! Corrie en Jaco, dank voor jullie hulp en inzet bij de histologische 
analyses. Ten slotte ook een special woord van dank aan de medewerkers van het ARIA, 
zonder jullie inzet en betrokkenheid zouden de studies een stuk moeizamer verlopen zijn.

Ook buiten het lab zijn er een aantal mensen die ik in het bijzonder wil bedanken voor 
hun vriendschap. Guillaume, jouw wijsheid en ervaring hebben me regelmatig geholpen 
met het nemen van lastige beslissingen. Jasper, Peter, Ben, Paul, Erik en Dick, en ook 
Tom, Roel, Rick, Mike, Remco en Linda, onze muzikale avonturen hebben voor de nodige 
hoogtepunten en komische anekdotes gezorgd. Ik kijk er naar uit om het podium weer 
eens met jullie te delen. Javi, where do you get all this energy? It was great to share the 
house with you. Arry, Niels, de Rock Supplies en the Jig, bedankt voor de nodige inspiratie. 

Alles staat of valt met een goede fundering, en mijn thuisfront vormt de veilige haven 
waar ik altijd op terug kan vallen. 
Lieve familie, jullie vormen het stevige fundament waarop gebouwd kan worden. 
Niet alleen een zorgeloze jeugd en de mooie dingen des levens, maar ook de hardere 
levenslessen hebben we samen mogen, en moeten ervaren. Het is de kunst om uit al deze 
ervaringen de juiste lessen te trekken en er als mens hopelijk beter van te worden. Dank 
voor jullie onvoorwaardelijke steun.
Famiglia Balzarolo, grazie per la vostra ospitalita e supporto. Sono onorato di essere 
circondato dalla vostra allegria e positivita. I vostri consigli mi aiutano sempre ad 
affrontare le cose con grinta. Adesso finalmente e arrivato il momento per festeggiare, e 
per bere un „guting de vin“.
Lieve oma, ik weet hoe belangrijk je het vond dat ik dit boekje af zou ronden, en het doet 
pijn dat we het niet meer samen kunnen vieren.
Mike en Cris, het is mooi om te zien hoe jullie als grote “kleine broertjes” jullie weg vinden. 
Ik ben ontzettend trots op jullie prestaties, zowel sportief als in jullie werk. Mike, voor mij 
hoef je daarvoor geen Ironman te zijn, maar ik hoop van harte dat het je gaat lukken! Cris, 
heel veel succes met jouw promotie-traject, het is een goede maar harde leerschool.
Lieve pap en mam, jullie zijn een geweldig voorbeeld en ik mag me gelukkig prijzen 
dat jullie me altijd gesteund hebben in het najagen van mijn dromen. Het leergierige en 
onderzoekende hebben jullie van jongs af aan gestimuleerd en dit boekje zou er zonder 
jullie vertrouwen nooit geweest zijn. “Het glimlachen niet helemaal te verleren” hebben 
jullie op een fantastische manier in de praktijk gebracht en ik ben dankbaar voor alle 
mogelijkheden die jullie ons geschonken hebben.
Cara Melania, grazie per supportarmi in tutto e sopportarmi. You always make me smile 
and I am very grateful for your advice and patience. Without your help I would probably 
still be struggling with the figures. You do so much more than just returning the favor of 
helping me to finish my thesis. Ti ringrazio tanto!  

 &
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