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ENGLISH SUMMARY
Nuclear receptors are a class of ligand-activated transcription factors that regulate the expression 
of genes involved in all aspects of cellular biology. This thesis focuses on the nuclear receptors 
Nur77 and liver X receptor (LXR). As central regulators of inflammation and metabolism, these 
two factors play important roles in the pathogenesis of diseases driven by excessive inflammation 
and dysregulated metabolism, such as atherosclerosis. The various chapters of this thesis
describe new ways in which the activity of Nur77 and LXR are regulated and how they, in turn, 
can regulate metabolism, inflammatory responses, and differentiation of various vascular and 
immune cells. Chapter 1 provides a brief background on the nuclear receptor family, the 
previously established molecular functions of Nur77 and LXR, and their roles in the various 
pathologies covered in this thesis.

Chapter 2 provides an overview of the protein-protein interactions of Nur77 and its closely related 
nuclear receptor family members Nurr1 and NOR-1. This overview shows that Nur77, Nurr1, and 
NOR-1 share several protein-protein interacting partners but also have a substantial amount of 
unique interactions, despite their highly similar protein sequences. Unlike most other nuclear 
receptors, Nur77, Nurr1, and NOR-1 have no known ligand. Our review shows that the protein-
protein interactions of these three factors serve to regulate their transcriptional activity, protein 
stability, and cellular localization: all processes that are normally regulated by the binding of 
activating ligands in other nuclear receptors.

In Chapter 3, we performed a yeast two-hybrid screen to identify novel interacting proteins of 
Nur77. We further characterize one of the hits from this screen: the peptidyl isomerase Pin1. We 
show that Pin1 interacts with Nur77, Nurr1, and NOR-1 and enhances their transcriptional activity 
through binding of the amino-terminal domain in an isomerase-independent manner.
Furthermore, we show that Pin1 enhances the protein half-life of Nur77, but not of Nurr1 or NOR-
1. This stabilization is dependent on the isomerase activity of Pin1 and results in decreased 
ubiquitylation and proteasomal degradation of Nur77.

Chapter 4 shows the results of a micro-array gene expression profiling experiment in wild-type 
and Nur77-deficient primary macrophages. Analysis of this dataset shows that Nur77-deficient 
macrophages have significantly higher expression of the chemotactic cytokine SDF-1α, important 
for the recruitment of additional immune cells to sites of inflammation, and lower expression of 
the fractalkine receptor (Cx3cr1), a regulator of tolerance in gut-associated macrophages, when 
compared to wild-type macrophages. Additionally, Nur77-deficient macrophages expressed 
higher levels of several collagen-encoding genes while having lower expression of matrix 
metalloproteinase 9, resulting in increased collagen content in the extracellular matrix of these 
cells. Finally, the small GTPase Rac1 was shown to be more active in Nur77-deficient
macrophages, possibly explaining their increased phagocytic activity.

In Chapter 5, we study the role of Nur77 in macrophage biology further by performing genome-
wide profiling of Nur77 binding sites and target genes using chromatin-immunoprecipitation 
sequencing (ChIP-seq) and RNA-sequencing (RNA-seq) in mouse RAW264.7 macrophages
overexpressing Nur77, which showed that Nur77 directly regulates various genes involved in 
mitochondrial metabolism. Follow-up experiments show that Nur77-deficient macrophages fail to 
downregulate isocitrate dehydrogenase expression and accumulate higher levels of succinate, 2-
hydroxyglutarate, and other TCA cycle-derived metabolites in response to inflammatory 
stimulation. Succinate is a strong inducer of the macrophage inflammatory response, and Nur77-
deficient macrophages consequently produce more nitric oxide and pro-inflammatory cytokines. 
In vivo, we show that bone marrow Nur77 deficiency exacerbates atherosclerosis development 
and leads to increased circulating succinate levels. In summary, we show that Nur77 limits pro-
inflammatory metabolic adaptations that occur in pro-inflammatory macrophages.

Chapter 6 shows the results of a micro-array gene expression profiling experiment in wild-type 
and four and a half LIM-domains 2 (FHL2)-deficient primary mouse smooth muscle cells. Analysis 
of this dataset revealed that FHL2-deficient cells had altered expression of genes involved in 
cellular proliferation and cholesterol metabolism. Analysis of upstream regulators showed that 
FHL2 altered the expression of many LXR-regulated genes and follow-up experiments 
demonstrated that FHL2 interacts with LXR, and that this interaction results in increased LXR 
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transcriptional activity, LXR binding to target gene promoters, and expression of LXR-regulated 
genes. One such FHL2-regulated LXR target gene is ABCA1, and we show that FHL2-deficiency
in smooth muscle cells results in decreased LXR-induced cholesterol efflux to ApoA1 and HDL
particles.

Chapter 7 describes the results of an RNA-seq gene expression profiling experiment in human 
THP-1 macrophages treated with endogenous (22R-hydroxycholesterol, desmosterol, 
acetylated-LDL) and synthetic (GW3695) LXR ligands. This dataset showed that different sets of 
genes are activated depending on the exact LXR ligand, but that a core set of LXR target genes 
is induced by all four ligands tested. In addition to the well-established LXR-responsive genes 
ABCA1, ABCG1, and IDOL, we found robust induction of endonuclease–exonuclease–
phosphatase family domain containing 1 (EEPD1) by all tested LXR ligands. We show that 
EEPD1 is a macrophage-specific direct target gene of LXRs. In follow-up experiments we show 
that EEPD1 protein is associated with the cell membrane and that depletion of this protein results 
in reduced ABCA1 protein levels. Consistently, EEPD1 depletion also caused a marked reduction 
in ABCA1-mediated cholesterol efflux to ApoA1.

In Chapter 8, we show that classical Nur77 knockout mice generated via homologous 
recombination still express part of the Nur77 amino-terminal domain and present unique 
hematological phenotypes — such as expansion of hematopoietic stem and progenitor cell 
populations in the bone marrow and immune cell infiltrates in the liver and spleen — that are 
absent in complete Nur77 knockout mice generated using Cre-Lox recombination. We show that 
the truncated Nur77 protein expressed in classical Nur77 knockout mice can stabilize and activate 
the transcription factor hypoxia-inducible factor (HIF)-1, a crucial regulator of bone marrow 
homeostasis, both in vitro and in vivo. Finally, we show that the truncated Nur77 mouse protein 
is highly similar to an uncharacterized human Nur77 transcript variant that is strongly expressed 
in human bone marrow and acute myeloid leukemia samples.

In Chapter 9, we report on genome-wide profiling experiments of Nur77 binding sites and target 
genes using ChIP-seq and RNA-seq in mouse C2C12 skeletal muscle cells overexpressing Nur77 
and compare this dataset to the macrophage Nur77 ChIP-seq and RNA-seq datasets described 
in chapter 5. We follow up on the finding reported in chapter 5 that Nur77-deficient macrophages 
have reduced mitochondrial content and activity. Motif analysis of Nur77 binding sites shared 
between macrophages and skeletal muscle show enrichment of motifs for the transcription factor 
YY1 — a known regulator of mitochondrial biogenesis. We show that Nur77 and YY1 interact and 
that motifs and binding sites of Nur77, YY1, and the macrophage-specific transcription factor PU.1
are co-enriched on promoters of nuclear-encoded mitochondrial ribosomal protein (MRP) genes. 
Consistent with these observations, co-expression of Nur77 and YY1 resulted in a synergistic 
increase in mitochondrial content and activity in macrophages, but not in skeletal muscle cells.

In Chapter 10, we identify the prolyl isomerase Pin1 introduced in chapter 3 as a novel interacting 
protein and regulator of Tissue Factor (TF), the main initiator of the blood coagulation cascade. 
We show that Pin1 enhances TF gene expression via activation of the transcription factors AP-1
and NF-κB in activated vascular SMCs and endothelial cells (ECs). Moreover, we show that Pin1 
protein interacts with TF via its cytoplasmic domain and increases both TF protein half-life and 
coagulating activity. These stabilizing and activating effects occur via the TF cytoplasmic domain 
but are independent of the isomerase activity of Pin1.

In Chapter 11, the results from the other chapters are discussed and placed in the broader context 
of the literature. Additionally, this chapter contains future perspectives and suggestions for follow-
up research that are supported by data from preliminary experiments exploring these ideas.
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transcriptional activity, LXR binding to target gene promoters, and expression of LXR-regulated 
genes. One such FHL2-regulated LXR target gene is ABCA1, and we show that FHL2-deficiency
in smooth muscle cells results in decreased LXR-induced cholesterol efflux to ApoA1 and HDL
particles.
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THP-1 macrophages treated with endogenous (22R-hydroxycholesterol, desmosterol, 
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genes are activated depending on the exact LXR ligand, but that a core set of LXR target genes 
is induced by all four ligands tested. In addition to the well-established LXR-responsive genes 
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EEPD1 is a macrophage-specific direct target gene of LXRs. In follow-up experiments we show 
that EEPD1 protein is associated with the cell membrane and that depletion of this protein results 
in reduced ABCA1 protein levels. Consistently, EEPD1 depletion also caused a marked reduction 
in ABCA1-mediated cholesterol efflux to ApoA1.

In Chapter 8, we show that classical Nur77 knockout mice generated via homologous 
recombination still express part of the Nur77 amino-terminal domain and present unique 
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the truncated Nur77 protein expressed in classical Nur77 knockout mice can stabilize and activate 
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is highly similar to an uncharacterized human Nur77 transcript variant that is strongly expressed 
in human bone marrow and acute myeloid leukemia samples.
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in chapter 5. We follow up on the finding reported in chapter 5 that Nur77-deficient macrophages 
have reduced mitochondrial content and activity. Motif analysis of Nur77 binding sites shared 
between macrophages and skeletal muscle show enrichment of motifs for the transcription factor 
YY1 — a known regulator of mitochondrial biogenesis. We show that Nur77 and YY1 interact and 
that motifs and binding sites of Nur77, YY1, and the macrophage-specific transcription factor PU.1
are co-enriched on promoters of nuclear-encoded mitochondrial ribosomal protein (MRP) genes. 
Consistent with these observations, co-expression of Nur77 and YY1 resulted in a synergistic 
increase in mitochondrial content and activity in macrophages, but not in skeletal muscle cells.

In Chapter 10, we identify the prolyl isomerase Pin1 introduced in chapter 3 as a novel interacting 
protein and regulator of Tissue Factor (TF), the main initiator of the blood coagulation cascade. 
We show that Pin1 enhances TF gene expression via activation of the transcription factors AP-1
and NF-κB in activated vascular SMCs and endothelial cells (ECs). Moreover, we show that Pin1 
protein interacts with TF via its cytoplasmic domain and increases both TF protein half-life and 
coagulating activity. These stabilizing and activating effects occur via the TF cytoplasmic domain 
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In Chapter 11, the results from the other chapters are discussed and placed in the broader context 
of the literature. Additionally, this chapter contains future perspectives and suggestions for follow-
up research that are supported by data from preliminary experiments exploring these ideas.
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NEDERLANDSE SAMENVATTING
Nucleaire receptoren zijn transcriptie factoren die geactiveerd worden door het binden van een 
ligand. Zij reguleren vervolgens de expressie van genen die betrokken zijn in de meeste 
processen binnen de cel. In dit proefschrift wordt vooral aandacht besteed aan de nucleaire 
receptoren ‘Nur77’ en ‘Liver X receptor’ (LXR). Deze twee factoren reguleren meerdere aspecten 
van inflammatie en metabolisme en zijn daardoor belangrijke spelers in ziektes die veroorzaakt 
worden door een deregulatie van deze twee processen, zoals bijvoorbeeld atherosclerose. De 
verschillende hoofdstukken in dit proefschrift beschrijven tot dusver onbekende manieren waarop 
de activiteit van Nur77 en LXR gereguleerd wordt en hoe deze transcriptie factoren op hun beurt 
metabolisme, ontstekingsreacties en differentiatie van immuun en vasculaire cellen reguleren. 

In Hoofdstuk 1 worden nucleaire receptoren geïntroduceerd en wordt beschreven wat er in de 
literatuur bekend is over de functie van Nur77 en LXR op moleculair niveau en in de verscheidene 
ziektes die worden bestudeerd in dit proefschrift.

In Hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de eiwit-eiwit interacties die Nur77 en de 
gerelateerde nucleaire receptoren ‘Nurr1’ en ‘NOR-1’ ondergaan. Dit overzicht laat zien dat naast 
gedeelde interacties die voor alle drie de factoren gelden, Nur77, Nurr1 en NOR-1 ook unieke 
eiwit-eiwit interacties aangaan, ondanks hun grote overlap in structuur en eiwit sequentie. In 
tegenstelling tot de meeste nucleaire receptoren hebben Nur77, Nurr1 en NOR-1 geen activerend 
ligand. Onze inventarisatie laat zien dat de eiwit-eiwit interacties van deze factoren 
verantwoordelijk zijn voor het reguleren van alle aspecten die normaal door ligand binding worden 
bepaald, zoals transcriptionele activiteit, eiwitstabiliteit en lokalisatie binnen de cel.

In Hoofdstuk 3 gebruiken wij de ‘yeast two-hybrid’ techniek om nieuwe eiwit interacties met 
Nur77 te ontdekken. Met deze techniek identificeren wij de peptidyl isomerase ‘Pin1’ als nieuwe 
interactie partner van Nur77. Vervolgens laten wij zien dat Pin1 met zowel Nur77 als Nurr1 en 
NOR-1 interacties aangaat, wat leidt tot verhoogde transcriptionele activiteit van deze factoren. 
Dit proces is echter onafhankelijk van de enzymatische activiteit van Pin1. Daarnaast laten wij
zien dat Pin1 de eiwitstabiliteit van Nur77 verhoogt, maar niet die van Nurr1 of NOR-1. Dit effect 
van Pin1 op Nur77 eiwitstabiliteit is afhankelijk van de enzymatische activiteit van Pin1 en wordt 
veroorzaakt door verminderde ubiquitylering en daaropvolgende proteasomale degradatie van 
Nur77.

Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten van een ‘micro-array’ genexpressie profiel experiment op 
wild-type en Nur77-deficiënte macrofagen. Analyse van deze dataset laat zien dat Nur77-
deficiënte macrofagen hogere expressie vertonen van ‘SDF-1α’, een cytokine betrokken bij 
chemotaxis: het rekruteren van extra immuun cellen naar plekken waar een ontstekingsreactie 
plaatsvindt. Daarnaast hebben Nur77-deficiënte macrofagen verlaagde expressie van de ‘Cx3cr1’
receptor, die betrokken is bij de regulatie van tolerantie in de darm. Nur77-deficiënte macrofagen 
brengen ook meerdere genen coderend voor collageen hoger tot expressie, terwijl expressie van 
matrix metalloproteinase 9 juist lager is, wat tot een netto-effect van verhoogde collageen 
afscheiding leidt in de extracellulaire matrix van deze cellen. Tot slot hebben Nur77-deficiënte 
macrofagen ook verhoogde activiteit van de ‘small GTPase Rac1’, wat mogelijk een verklaring 
kan bieden voor de verhoogde fagocytose capaciteit van deze cellen.

In Hoofdstuk 5 bestuderen wij de rol van Nur77 in macrofaag functie verder door een profiel van
genoomwijde Nur77 binding te genereren met behulp van chromatine-immunoprecipitatie 
gekoppeld aan next-generation sequencing (ChIP-seq) en tegelijkertijd de veranderingen in 
genexpressie te meten met behulp van ‘RNA sequencing’ (RNA-seq) in muis RAW264.7 
macrofagen die Nur77 tot overexpressie brengen. Analyse van deze datasets laat zien dat Nur77 
de expressie van meerdere genen reguleert die betrokken zijn bij mitochondrieel metabolisme. 
Opvolgende experimenten tonen aan dat pro-inflammatoire Nur77-deficiënte macrofagen niet in 
staat zijn om de expressie van isocitraat dehydrogenase te verminderen, wat leidt tot een 
verhoging in succinaat en verschillende andere metabolieten uit de citroenzuurcyclus. Van 
succinaat is bekend dat het de ontstekingsreactie versterkt en Nur77-deficiënte macrofagen 
produceren dan ook grotere hoeveelheden stikstofmonoxide (NO) en inflammatoire cytokines. 
Tot slot laten wij zien dat Nur77 deficiëntie in een muismodel voor atherosclerose leidt tot grotere 
plaques wat gepaard gaat met een verhoging van succinaat in de bloedsomloop. 
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Hoofdstuk 6 beschrijft de resultaten van een micro-array genexpressie profiel experiment op 
vasculaire gladde spiercellen van ‘wild-type’ muizen en muizen waarin het eiwit ‘four and a half 
LIM-domains 2 (FHL2)’ ontbreekt. Analyse van deze dataset toont aan dat FHL2-deficiënte 
gladde spiercellen veranderde expressie hebben van genen betrokken bij cel proliferatie en 
cholesterol metabolisme, en dat deze genen vooral door LXR worden gereguleerd. Wij laten 
vervolgens zien dat FHL2 een interactie aangaat met LXR, wat leidt tot verhoogde transcriptionele 
activiteit van LXR en verhoogde expressie van LXR target-genen zoals ABCA1. In lijn met deze 
observaties dragen FHL2-deficiënte gladde spiercellen verminderde hoeveelheden cholesterol 
over aan ApoA1 en HDL-partikels na inductie van LXR.

In Hoofdstuk 7 beschrijven wij de resultaten van een RNA-seq genexpressie profiel experiment 
met humane THP-1 macrofagen die behandeld zijn met endogene (22R-hydroxycholesterol, 
desmosterol, geacetyleerd-LDL) en synthetische (GW3695) LXR-agonisten. Deze dataset toont 
aan dat LXR de expressie van unieke sets genen reguleert afhankelijk van de agonist die gebruikt 
wordt om LXR te activeren. Verder identificeren wij een aantal genen die altijd door LXR 
gereguleerd worden, waaronder bekende LXR target-genen zoals ABCA1, ABCG1, en IDOL.
Daarnaast laten wij zien dat ‘endonuclease–exonuclease–phosphatase family domain containing 
1’ (EEPD1) ook geïnduceerd wordt door alle vier de LXR-agonisten. We tonen aan dat EEPD1 
een macrofaag-specifiek target-gen van LXR is en dat dit eiwit aan de binnenkant van het 
celmembraan van macrofagen zit. Daar verhoogt het de hoeveelheid ABCA1 eiwit en een depletie 
van EEPD1 leidt dan ook tot verlaagde cholesterol overdracht naar ApoA1 via ABCA1.

Hoofdstuk 8 beschrijft een studie waarin wij twee verschillende Nur77-deficiënte muismodellen 
vergelijken: één die via ‘homologe recombinatie’ is gegenereerd (het klassieke model) en één die 
met ‘Cre-Lox recombinatie’ is gegenereerd. Wij laten zien dat in het klassieke model de muizen 
nog een deel van het Nur77 eiwit tot expressie brengen, wat leidt tot verschillende 
hematologische fenotypes welke niet aanwezig zijn in de Cre-Lox muizen; zoals immuun cel 
infiltraten in de lever en milt en uitbreiding van haematopoietische stamcel populaties. Wij laten 
vervolgens zien dat het gedeeltelijke Nur77 eiwit de transcriptie factor ‘hypoxia-inducible factor 
(HIF)-1’ zowel in vitro als in vivo kan activeren. HIF-1 is een belangrijke regulator van beenmerg 
homeostase en afwijkende activatie van deze transcriptie factor zou de unieke hematologische 
fenotypes van homologe recombinatie muizen kunnen verklaren. Tot slot laten wij zien dat er in 
de mens een transcript variant van Nur77 bestaat die voor een vergelijkbaar gedeeltelijk Nur77 
eiwit codeert. Deze menselijke transcript variant van Nur77 kan ook HIF-1 activeren en komt 
daarnaast hoog tot expressie in menselijke beenmergcellen en in beenmerg monsters van 
patiënten met acute myeloïde leukemie.

In Hoofdstuk 9 genereren wij een profiel van genoomwijde Nur77 binding met behulp van ChIP-
seq en veranderingen in genexpressie met behulp van RNA-seq in muis C2C12 skeletspiercellen 
die Nur77 tot overexpressie brengen. Wij vergelijken deze dataset met de macrofaag ChIP-seq 
en RNA-seq datasets beschreven in hoofdstuk 5. DNA-motief analyse op genomische plekken 
waar Nur77 bindt in zowel macrofagen als skeletspiercellen laten een verrijking van motieven 
voor de transcriptie factor YY1 zien. YY1 is een bekende regulator van mitochondriële proliferatie. 
Wij tonen aan dat Nur77 en YY1 een interactie met elkaar aangaan en dat zowel de motieven en 
binding van Nur77, YY1, en de macrofaag-specifieke transcriptie factor PU.1 verrijkt zijn op 
promotor regio’s van genen coderend voor mitochondrial ribosomal proteins (MRPs). Consistent 
met deze bevindingen laten wij vervolgens zien dat co-expressie van Nur77 en YY1 samen tot 
synergistische toenames in zowel de hoeveelheid mitochondriën en mitochondriële activiteit 
leiden.

In Hoofdstuk 10 identificeren wij Pin1, dat ook in hoofdstuk 3 wordt bestudeerd, als een nieuwe 
interactie partner van het bloedstolling-regulerende eiwit Tissue Factor (TF). Wij laten zien dat 
Pin1 de genexpressie van TF verhoogt via activatie van de transcriptie factoren AP-1 en NF-κB
in vasculaire gladde spiercellen en endotheelcellen. Daarnaast laten wij zien dat Pin1 een eiwit-
eiwit interactie aangaat met het cytoplasmatische domein van TF, wat leidt tot verhoogde 
eiwitstabiliteit en stollingsactiviteit van TF.

In Hoofdstuk 11 worden de resultaten van dit proefschrift besproken en in de context van de 
huidige literatuur geplaatst. Daarnaast worden de mogelijkheden voor toekomstig onderzoek 
besproken en onderbouwd met enkele resultaten uit preliminaire experimenten.
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processen binnen de cel. In dit proefschrift wordt vooral aandacht besteed aan de nucleaire 
receptoren ‘Nur77’ en ‘Liver X receptor’ (LXR). Deze twee factoren reguleren meerdere aspecten 
van inflammatie en metabolisme en zijn daardoor belangrijke spelers in ziektes die veroorzaakt 
worden door een deregulatie van deze twee processen, zoals bijvoorbeeld atherosclerose. De 
verschillende hoofdstukken in dit proefschrift beschrijven tot dusver onbekende manieren waarop 
de activiteit van Nur77 en LXR gereguleerd wordt en hoe deze transcriptie factoren op hun beurt 
metabolisme, ontstekingsreacties en differentiatie van immuun en vasculaire cellen reguleren. 

In Hoofdstuk 1 worden nucleaire receptoren geïntroduceerd en wordt beschreven wat er in de 
literatuur bekend is over de functie van Nur77 en LXR op moleculair niveau en in de verscheidene 
ziektes die worden bestudeerd in dit proefschrift.

In Hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de eiwit-eiwit interacties die Nur77 en de 
gerelateerde nucleaire receptoren ‘Nurr1’ en ‘NOR-1’ ondergaan. Dit overzicht laat zien dat naast 
gedeelde interacties die voor alle drie de factoren gelden, Nur77, Nurr1 en NOR-1 ook unieke 
eiwit-eiwit interacties aangaan, ondanks hun grote overlap in structuur en eiwit sequentie. In 
tegenstelling tot de meeste nucleaire receptoren hebben Nur77, Nurr1 en NOR-1 geen activerend 
ligand. Onze inventarisatie laat zien dat de eiwit-eiwit interacties van deze factoren 
verantwoordelijk zijn voor het reguleren van alle aspecten die normaal door ligand binding worden 
bepaald, zoals transcriptionele activiteit, eiwitstabiliteit en lokalisatie binnen de cel.

In Hoofdstuk 3 gebruiken wij de ‘yeast two-hybrid’ techniek om nieuwe eiwit interacties met 
Nur77 te ontdekken. Met deze techniek identificeren wij de peptidyl isomerase ‘Pin1’ als nieuwe 
interactie partner van Nur77. Vervolgens laten wij zien dat Pin1 met zowel Nur77 als Nurr1 en 
NOR-1 interacties aangaat, wat leidt tot verhoogde transcriptionele activiteit van deze factoren. 
Dit proces is echter onafhankelijk van de enzymatische activiteit van Pin1. Daarnaast laten wij
zien dat Pin1 de eiwitstabiliteit van Nur77 verhoogt, maar niet die van Nurr1 of NOR-1. Dit effect 
van Pin1 op Nur77 eiwitstabiliteit is afhankelijk van de enzymatische activiteit van Pin1 en wordt 
veroorzaakt door verminderde ubiquitylering en daaropvolgende proteasomale degradatie van 
Nur77.

Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten van een ‘micro-array’ genexpressie profiel experiment op 
wild-type en Nur77-deficiënte macrofagen. Analyse van deze dataset laat zien dat Nur77-
deficiënte macrofagen hogere expressie vertonen van ‘SDF-1α’, een cytokine betrokken bij 
chemotaxis: het rekruteren van extra immuun cellen naar plekken waar een ontstekingsreactie 
plaatsvindt. Daarnaast hebben Nur77-deficiënte macrofagen verlaagde expressie van de ‘Cx3cr1’
receptor, die betrokken is bij de regulatie van tolerantie in de darm. Nur77-deficiënte macrofagen 
brengen ook meerdere genen coderend voor collageen hoger tot expressie, terwijl expressie van 
matrix metalloproteinase 9 juist lager is, wat tot een netto-effect van verhoogde collageen 
afscheiding leidt in de extracellulaire matrix van deze cellen. Tot slot hebben Nur77-deficiënte 
macrofagen ook verhoogde activiteit van de ‘small GTPase Rac1’, wat mogelijk een verklaring 
kan bieden voor de verhoogde fagocytose capaciteit van deze cellen.

In Hoofdstuk 5 bestuderen wij de rol van Nur77 in macrofaag functie verder door een profiel van
genoomwijde Nur77 binding te genereren met behulp van chromatine-immunoprecipitatie 
gekoppeld aan next-generation sequencing (ChIP-seq) en tegelijkertijd de veranderingen in 
genexpressie te meten met behulp van ‘RNA sequencing’ (RNA-seq) in muis RAW264.7 
macrofagen die Nur77 tot overexpressie brengen. Analyse van deze datasets laat zien dat Nur77 
de expressie van meerdere genen reguleert die betrokken zijn bij mitochondrieel metabolisme. 
Opvolgende experimenten tonen aan dat pro-inflammatoire Nur77-deficiënte macrofagen niet in 
staat zijn om de expressie van isocitraat dehydrogenase te verminderen, wat leidt tot een 
verhoging in succinaat en verschillende andere metabolieten uit de citroenzuurcyclus. Van 
succinaat is bekend dat het de ontstekingsreactie versterkt en Nur77-deficiënte macrofagen 
produceren dan ook grotere hoeveelheden stikstofmonoxide (NO) en inflammatoire cytokines. 
Tot slot laten wij zien dat Nur77 deficiëntie in een muismodel voor atherosclerose leidt tot grotere 
plaques wat gepaard gaat met een verhoging van succinaat in de bloedsomloop. 
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Hoofdstuk 6 beschrijft de resultaten van een micro-array genexpressie profiel experiment op 
vasculaire gladde spiercellen van ‘wild-type’ muizen en muizen waarin het eiwit ‘four and a half 
LIM-domains 2 (FHL2)’ ontbreekt. Analyse van deze dataset toont aan dat FHL2-deficiënte 
gladde spiercellen veranderde expressie hebben van genen betrokken bij cel proliferatie en 
cholesterol metabolisme, en dat deze genen vooral door LXR worden gereguleerd. Wij laten 
vervolgens zien dat FHL2 een interactie aangaat met LXR, wat leidt tot verhoogde transcriptionele 
activiteit van LXR en verhoogde expressie van LXR target-genen zoals ABCA1. In lijn met deze 
observaties dragen FHL2-deficiënte gladde spiercellen verminderde hoeveelheden cholesterol 
over aan ApoA1 en HDL-partikels na inductie van LXR.

In Hoofdstuk 7 beschrijven wij de resultaten van een RNA-seq genexpressie profiel experiment 
met humane THP-1 macrofagen die behandeld zijn met endogene (22R-hydroxycholesterol, 
desmosterol, geacetyleerd-LDL) en synthetische (GW3695) LXR-agonisten. Deze dataset toont 
aan dat LXR de expressie van unieke sets genen reguleert afhankelijk van de agonist die gebruikt 
wordt om LXR te activeren. Verder identificeren wij een aantal genen die altijd door LXR 
gereguleerd worden, waaronder bekende LXR target-genen zoals ABCA1, ABCG1, en IDOL.
Daarnaast laten wij zien dat ‘endonuclease–exonuclease–phosphatase family domain containing 
1’ (EEPD1) ook geïnduceerd wordt door alle vier de LXR-agonisten. We tonen aan dat EEPD1 
een macrofaag-specifiek target-gen van LXR is en dat dit eiwit aan de binnenkant van het 
celmembraan van macrofagen zit. Daar verhoogt het de hoeveelheid ABCA1 eiwit en een depletie 
van EEPD1 leidt dan ook tot verlaagde cholesterol overdracht naar ApoA1 via ABCA1.

Hoofdstuk 8 beschrijft een studie waarin wij twee verschillende Nur77-deficiënte muismodellen 
vergelijken: één die via ‘homologe recombinatie’ is gegenereerd (het klassieke model) en één die 
met ‘Cre-Lox recombinatie’ is gegenereerd. Wij laten zien dat in het klassieke model de muizen 
nog een deel van het Nur77 eiwit tot expressie brengen, wat leidt tot verschillende 
hematologische fenotypes welke niet aanwezig zijn in de Cre-Lox muizen; zoals immuun cel 
infiltraten in de lever en milt en uitbreiding van haematopoietische stamcel populaties. Wij laten 
vervolgens zien dat het gedeeltelijke Nur77 eiwit de transcriptie factor ‘hypoxia-inducible factor 
(HIF)-1’ zowel in vitro als in vivo kan activeren. HIF-1 is een belangrijke regulator van beenmerg 
homeostase en afwijkende activatie van deze transcriptie factor zou de unieke hematologische 
fenotypes van homologe recombinatie muizen kunnen verklaren. Tot slot laten wij zien dat er in 
de mens een transcript variant van Nur77 bestaat die voor een vergelijkbaar gedeeltelijk Nur77 
eiwit codeert. Deze menselijke transcript variant van Nur77 kan ook HIF-1 activeren en komt 
daarnaast hoog tot expressie in menselijke beenmergcellen en in beenmerg monsters van 
patiënten met acute myeloïde leukemie.

In Hoofdstuk 9 genereren wij een profiel van genoomwijde Nur77 binding met behulp van ChIP-
seq en veranderingen in genexpressie met behulp van RNA-seq in muis C2C12 skeletspiercellen 
die Nur77 tot overexpressie brengen. Wij vergelijken deze dataset met de macrofaag ChIP-seq 
en RNA-seq datasets beschreven in hoofdstuk 5. DNA-motief analyse op genomische plekken 
waar Nur77 bindt in zowel macrofagen als skeletspiercellen laten een verrijking van motieven 
voor de transcriptie factor YY1 zien. YY1 is een bekende regulator van mitochondriële proliferatie. 
Wij tonen aan dat Nur77 en YY1 een interactie met elkaar aangaan en dat zowel de motieven en 
binding van Nur77, YY1, en de macrofaag-specifieke transcriptie factor PU.1 verrijkt zijn op 
promotor regio’s van genen coderend voor mitochondrial ribosomal proteins (MRPs). Consistent 
met deze bevindingen laten wij vervolgens zien dat co-expressie van Nur77 en YY1 samen tot 
synergistische toenames in zowel de hoeveelheid mitochondriën en mitochondriële activiteit 
leiden.

In Hoofdstuk 10 identificeren wij Pin1, dat ook in hoofdstuk 3 wordt bestudeerd, als een nieuwe 
interactie partner van het bloedstolling-regulerende eiwit Tissue Factor (TF). Wij laten zien dat 
Pin1 de genexpressie van TF verhoogt via activatie van de transcriptie factoren AP-1 en NF-κB
in vasculaire gladde spiercellen en endotheelcellen. Daarnaast laten wij zien dat Pin1 een eiwit-
eiwit interactie aangaat met het cytoplasmatische domein van TF, wat leidt tot verhoogde 
eiwitstabiliteit en stollingsactiviteit van TF.

In Hoofdstuk 11 worden de resultaten van dit proefschrift besproken en in de context van de 
huidige literatuur geplaatst. Daarnaast worden de mogelijkheden voor toekomstig onderzoek 
besproken en onderbouwd met enkele resultaten uit preliminaire experimenten.
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“Tiger got to hunt,

Bird got to fly;

Man got to sit and wonder, “Why, why, why?”

Tiger got to sleep,

Bird got to land;

Man got to tell himself he understand.”

- Kurt Vonnegut, Cat’s Cradle
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DANKWOORD
Ik wil alle mensen bedanken die mij de afgelopen jaren hebben geholpen bij het tot stand brengen 
van dit proefschrift. Zonder jullie hulp zou het niet zijn gelukt. De volgende personen wil ik in het 
bijzonder bedanken.

Ten eerste, mijn promotor prof. dr. de Vries. Carlie, mijn dank is groot voor het vertrouwen en de 
mogelijkheden die jij mij de afgelopen jaren hebt gegeven. Ik heb jouw manier van leidinggeven als 
enorm prettig ervaren. Zo gaf jij mij een grote hoeveelheid vrijheid in mijn onderzoek. Dat was nogal 
eng in het begin, maar ik denk dat het ervoor heeft gezorgd dat ik mij tot zelfstanding onderzoeker 
heb kunnen ontwikkelen. Naast de vrijheid die jij mij gaf kon ik ook jouw adviezen, open instelling 
voor nieuwe ideeën en optimisme erg waarderen, zeker in tijden van tegenslag waarin ik zelf het 
optimisme kwijt was. Tot slot wil ik je hartelijk bedanken voor de extra tijd die jij mij hebt gegeven 
voor het afronden van dit proefschrift en wil ik even zeggen dat ik het ook gewoon ontzettend fijn 
vond om met jou samen te werken. Zover ik mij kan herinneren hebben wij nooit echt ruzie gehad in 
de afgelopen vijf jaar, wat natuurlijk best bijzonder is.

Ten tweede wil ik mijn tweede promotor prof. dr. Zelcer en mijn co-promotores dr. V. de Waard en
dr. S. Huveneers bedanken. Noam, Vivian en Stephan, bedankt voor jullie hulp de afgelopen 
jaren zowel in het lab als daarbuiten. Ik heb ontzettend veel geleerd van jullie. Noam, jij hebt mij 
tijdens een borrel ooit verteld dat je twee dingen moet doen om een PhD te halen: 1) je moet geen 
ruzie krijgen met je promotor; 2) je moet niet doodgaan. Misschien was dit meer een kritiek op de 
overvloed van PhDs die tegenwoordig geproduceerd wordt, maar voor mij heeft dit advies in ieder 
geval prima gewerkt!

Verder wil ik de leden van mijn promotiecommissie bedanken: prof. dr. T.B.H. Geijtenbeek, prof. 
dr. W.J. de Jonge, prof. dr. M.P.J. de Winther, prof. dr. H.E. de Vries, prof. dr. S. Mandrup, en
dr. W.T. Zwart. Hartelijk dank voor de tijd die jullie hebben genomen om mijn proefschrift te 
bestuderen en te beoordelen. Wilbert en Eric, mijn dank is daarnaast groot voor jullie hulp bij de 
ChIP- en RNA-sequencing experimenten en het tot stand brengen van de manuscripten die daaruit 
zijn ontstaan.

Pieter en Mariska, hartstikke bedankt voor jullie hulp de afgelopen jaren en de gigantische 
hoeveelheid experimenten die jullie voor mij hebben gedaan. Dit proefschrift zou waarschijnlijk half 
zo dik zijn als jullie er niet waren geweest. Pieter, ik wens je veel succes met je nieuwe werk. Als 
het toch niet uitpakt dan kan je misschien weer terug naar het AMC komen. Ik ben er dan niet meer 
dus dan heb je tenminste niet iemand die om de 5 minuten naar je bureau komt met een nieuw 
experiment bestaande uit 100 RNA-isolaties. Janny en Annett, ook jullie bedankt voor de hulp,
vooral in het afgelopen half jaar na Pieters vertrek. Door jullie blijft alles in het lab in goede banen 
lopen. Zo ook Annemarie en Duco Z.: bedankt voor al jullie hulp in de afgelopen jaren met de
administratieve kant van het PhD-student bestaan.

Claudia, bedankt voor de goede begeleiding tijdens mijn Master stage die uiteindelijk tot een PhD 
positie (en dus dit proefschrift) heeft geleid en de hulp door de jaren heen met kloneren. Jan,
bedankt voor jouw hulp bij alle aspecten van het immunometabolisme. Zonder jouw adviezen zou 
hoofdstuk 5 van dit proefschrift er heel anders uit hebben gezien. Anke, thank you for your help 
with the cloning work I did over the course of my PhD. Also, thank you for inviting me to your 
fairytale wedding in the mountain castle, it was a great experience! Marten, bedankt voor alle hulp 
aan het begin van mijn PhD met het opzetten van de ChIP-sequencing experimenten. Ik heb enorm 
veel van jou geleerd. Annette, bedankt voor de hulp bij het samen organiseren van de GENIUS 
master classes en voor alle tips m.b.t. het printen van dit proefschrift.

Esther, Menno, Dave, Boris, Frans, Ben, Roelof, Marco, Rolf, Marri, en Hans, bedankt voor
jullie adviezen en bijdragen aan een prettige sfeer op de afdeling. Zo ook dank aan de Zelcer groep 
(Anke, Marlene, Saskia, Martina, Nienke, Josephine, Luca en Franziska) en de EVB groep
(Annette, Marten, Marion, Ewelina, Lisa, Matthijs, Kikkie, Tatyana, Koen, Marnix, Claudia,
Jan, Saskia, Myrthe, Cindy, Jeroen, Oliver, Charo, Pascal, Suzanne, Tom, Linda, Myrthe en 
Quinte) voor de gezelligheid tijdens de afdelingsborrels en in de Epstein!
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Iker, Goran, and Babu, the three musketeers. It was a great loss when you guys left the 
department about half-way through my PhD. I have fond memories of your impersonations of each 
other and our times spent together at Epstein and Belgique. Cheers! Maria, Miesje, Tsveta, Ana, 
Shaynah, Jayron, and Nathalie, thank you for the great atmosphere in K1-117 and the group in 
general. I wish you guys all the best in your PhD and post-doc work. Anouk, Khang, Rossella, 
Maria (Jota), André, Marc, and Saskia O., you guys left the AMC before me to move on to greener 
pastures. I hope you are all doing well and would like to thank you for our fun times together at the 
AMC. Romain, Tehseen, Sharina, and Teresa. The student crew. It was a blast working together 
with you guys at the AMC and hanging out after work. I wish you guys all the best in your future 
endeavors.

Stijntje, jij bent een van de personen die mij heeft overtuigd om een PhD te gaan doen in Carlie’s 
groep. De sfeer tijdens mijn stage was top (en daarna ook haha). Ik heb absoluut geen spijt van 
mijn keuze dus bedankt daarvoor. Ook bedankt voor de gezellige sfeer buiten het AMC. Ik heb 
goede herinneringen aan onze bezoekjes aan Diynamic festival en stedentrips naar Berlijn en 
Milaan!

Thijs, ik herinner het mij als de dag van gisteren dat je zo groen als gras begon als Master student 
op onze afdeling. Zelfs na je stage bleef je nog mee uitgaan en naar afdelingsborrels komen 
(daarom ben je uiteindelijk als PhD aangenomen toch? Ze dachten dat je al op de afdeling werkte 
hahaha). Ondertussen ben je een doorgewinterde PhD student. Bedankt voor de altijd gezellige 
biertjes samen. Veel succes met de rest van je PhD, ik twijfel er geen moment aan dat je het ook 
gaat halen. Meer dan dit kan ik niet schrijven want dan wordt jouw stukje langer dan dat van 
Jessica en dat kan natuurlijk niet.

Lejla, m’n lotgenoot. We zijn rond dezelfde tijd begonnen (nou ja, ik een maand eerder hé) en nu
zijn we ook allebei rond dezelfde tijd klaar. Ontzettend bedankt voor deze afgelopen vijf jaar, zowel 
als vriend als collega. Jouw steun zorgde ervoor dat ik nog kon lachen terwijl de situatie soms (of 
meestal, als het om muizen ging) om te huilen was. In dat soort situaties kwam ons 
motto/lijfspreuk/mantra altijd van pas: “het komt wel goed”. En dat kwam het uiteindelijk ook. Ik 
wens je veel succes in L.A.

Laila, Céline, Marcel, and Dmitri, my party people! Thank you so much for these last five years. I 
always had a blast going to festivals and parties with you guys. Céline, also thank you for the socks,
I’ll take good care of them. Dim, bedankt voor de langste wandeling die ik ooit door het 
Amsterdamse Bos heb gemaakt, het was geweldig. Jij ook veel succes in L.A. samen met Lejla.

Chris, Frank, Legh, Juliana, and Soleilmane, the Spetses crew. I met you guys on the first 
international conference/summer school I went to during my PhD, which ended up being the most 
memorable/unprofessional by far. I think I am the last one of the group to get my PhD, but that’s just 
because I nursed it like I nursed my beers over there. Wish you guys all the best.

Patrick, Tessa, Esther, Ruben, Yuki, Hildebrand, Sander, Catalina, Niels en Iwan. De Purra 
crew waarvan bijna niemand meer in Purmerend woont (niet genoeg FEBO’s?). Bedankt voor jullie 
steun en luisterend oor deze afgelopen tijd en de leuke dinertjes en vakanties samen. Bedankt ook 
dat ik niet uit de groep ben verstoten nadat ik als een van de weinige geen IT-gerelateerde studie 
ging doen.

Emma, Gianni, Mahnoush, Paulo, Agostino, Emanuele, Cala, Gallego, and Charo. The 
Weerdestein crew. Thank you for the company and good times over the years in our apartment. 
Collectively, you have managed to change my preferred dinner time from the proper Dutch time of 
18:00 to a more Spanish-Italian time of around 21:00. Cala, thank you for destroying a lot of the 
stuff in our apartment, it makes moving to London a lot easier since there is less things to carry.

Matthijs, ook jij van harte bedankt voor de gezelligheid op zowel het AMC als in Weerdestein. Ik 
heb me kapotgelachen met jou, Goran, Iker en Babu. Die sfeer was een belangrijke reden dat ik er 
voor koos om een PhD te gaan doen na mijn stage. Bedankt daarvoor. Ook al kwam jij er iets later 
bij dan Ale en Jess, ik beschouw jou ook als lid van de OG Weerdestein crew. Het was daarom een 
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groot gemis toen jij eerst het AMC en daarna Weerdestein verliet voor Milaan. Daar heb jij echter
wel Ely leren kennen. Jullie zijn een prachtig echtpaar en ik wens jullie het allerbeste toe.

Alessandra, thank you for making Weerdestein feel like a home all these years. Together with Jess 
you turned our apartment into a place that felt like someone lived in it instead of a barebones 
bachelor pad that it would have been without you two (and by lived-in I don’t just mean that the 
kitchen was always dirty haha). I clearly remember the summer of 2013 when us three moved in 
together. We had plenty of couches and chairs in the apartment, but somehow we always ended up 
sitting on the kitchen floor while cooking and drinking liters of limoncello together. I am so happy for 
you that you met Jorge and have a beautiful baby boy together now. Next step is getting the PhD, 
which I have no doubt you will accomplish this year! Jorge, ik ben zo blij dat jij Ale hebt leren 
kennen waardoor ik jou heb leren kennen. Je bent een prachtkerel en jij en Ale vormen een 
fantastisch stel samen. Bedankt voor de leuke dinertjes en feestjes samen. Volgens mij was jij een 
van de eerste die doorhad dat Jess en ik aan het daten waren, en je was fan vanaf het eerste 
moment. Dank daarvoor.

Robyn, Tim, Matt, Kay, Virginia, Jenny, Katie, Tony, Zack, and Alysha, I had a great time 
visiting you guys over in New York/Minnesota, despite the freezing temperatures. It was my first All-
American Christmas and it was a great experience. Thank you for welcoming me into the family. I 
also loved losing together with you guys at Settlers of Catan versus Jess. Don’t worry Robyn, one 
day you will win that game. Also a shout out to Jessica’s Minnesota crew: Jenna, Dane, Cole, and 
Nicole. Wish you all the best and hope to see you guys again soon!

Lieve oma Koenis, ik draag mijn proefschrift mede aan u en opa Koenis op. Helaas is het 
overgrote deel van het proefschrift in onbegrijpelijk Engels vakjargon geschreven. Ik vind u een
geweldige oma en ik denk dat ik mijn doctorstitel mede te danken heb aan de drie snoepjes die ik 
elke zondag van u kreeg toen ik nog klein was (en niet zo zeer aan de drie bier op zondag die ik
tegenwoordig krijg nu ik wat ouder ben haha).

Lieve pap, mam, en Rox: ontzettend bedankt voor jullie liefde, steun en toeverlaat deze afgelopen 
jaren. Bedankt voor de kaartjes, berichtjes, en belletjes. Ze hebben enorm geholpen als ik weer 
eens even in een dip zat. Pap en mam, bedankt voor jullie steun en vertrouwen in mij om mijn eigen 
keuzes te maken. Als een stille kracht op de achtergrond zijn jullie altijd bereid om advies en hulp te 
geven als ik daar om vraag. Maar jullie dringen het nooit ongevraagd op. Ik kan mij geen betere 
ouders bedenken. Ik hou van jullie.

Lieve Jessica: hey baby! I can’t believe it’s been almost five-and-a-half years since I first met you. 
These years have passed by so quickly and there is no doubt in my mind that that is because we 
have so much fun together. Whether it is the mundane everyday things in life (2 liters of 50p 
sparkling water on a park bench omg) or the holidays we go on together (“coooold cola”), you make 
it all fun. Here we are now at the end of my thesis and after a year-and-a-half apart. Thank you so 
very much for the support during this final grueling period of finishing my PhD, I couldn’t have done 
it without you. I now also finally have an answer to those age-old questions of yours: “where are you 
going?”, “what are you doing?”. I’m coming to London baby, that’s what I’m doing! I can’t wait to 
start living together with you again. I love you.
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groep. De sfeer tijdens mijn stage was top (en daarna ook haha). Ik heb absoluut geen spijt van 
mijn keuze dus bedankt daarvoor. Ook bedankt voor de gezellige sfeer buiten het AMC. Ik heb 
goede herinneringen aan onze bezoekjes aan Diynamic festival en stedentrips naar Berlijn en 
Milaan!

Thijs, ik herinner het mij als de dag van gisteren dat je zo groen als gras begon als Master student 
op onze afdeling. Zelfs na je stage bleef je nog mee uitgaan en naar afdelingsborrels komen 
(daarom ben je uiteindelijk als PhD aangenomen toch? Ze dachten dat je al op de afdeling werkte 
hahaha). Ondertussen ben je een doorgewinterde PhD student. Bedankt voor de altijd gezellige 
biertjes samen. Veel succes met de rest van je PhD, ik twijfel er geen moment aan dat je het ook 
gaat halen. Meer dan dit kan ik niet schrijven want dan wordt jouw stukje langer dan dat van 
Jessica en dat kan natuurlijk niet.

Lejla, m’n lotgenoot. We zijn rond dezelfde tijd begonnen (nou ja, ik een maand eerder hé) en nu
zijn we ook allebei rond dezelfde tijd klaar. Ontzettend bedankt voor deze afgelopen vijf jaar, zowel 
als vriend als collega. Jouw steun zorgde ervoor dat ik nog kon lachen terwijl de situatie soms (of 
meestal, als het om muizen ging) om te huilen was. In dat soort situaties kwam ons 
motto/lijfspreuk/mantra altijd van pas: “het komt wel goed”. En dat kwam het uiteindelijk ook. Ik 
wens je veel succes in L.A.

Laila, Céline, Marcel, and Dmitri, my party people! Thank you so much for these last five years. I 
always had a blast going to festivals and parties with you guys. Céline, also thank you for the socks,
I’ll take good care of them. Dim, bedankt voor de langste wandeling die ik ooit door het 
Amsterdamse Bos heb gemaakt, het was geweldig. Jij ook veel succes in L.A. samen met Lejla.

Chris, Frank, Legh, Juliana, and Soleilmane, the Spetses crew. I met you guys on the first 
international conference/summer school I went to during my PhD, which ended up being the most 
memorable/unprofessional by far. I think I am the last one of the group to get my PhD, but that’s just 
because I nursed it like I nursed my beers over there. Wish you guys all the best.

Patrick, Tessa, Esther, Ruben, Yuki, Hildebrand, Sander, Catalina, Niels en Iwan. De Purra 
crew waarvan bijna niemand meer in Purmerend woont (niet genoeg FEBO’s?). Bedankt voor jullie 
steun en luisterend oor deze afgelopen tijd en de leuke dinertjes en vakanties samen. Bedankt ook 
dat ik niet uit de groep ben verstoten nadat ik als een van de weinige geen IT-gerelateerde studie 
ging doen.

Emma, Gianni, Mahnoush, Paulo, Agostino, Emanuele, Cala, Gallego, and Charo. The 
Weerdestein crew. Thank you for the company and good times over the years in our apartment. 
Collectively, you have managed to change my preferred dinner time from the proper Dutch time of 
18:00 to a more Spanish-Italian time of around 21:00. Cala, thank you for destroying a lot of the 
stuff in our apartment, it makes moving to London a lot easier since there is less things to carry.

Matthijs, ook jij van harte bedankt voor de gezelligheid op zowel het AMC als in Weerdestein. Ik 
heb me kapotgelachen met jou, Goran, Iker en Babu. Die sfeer was een belangrijke reden dat ik er 
voor koos om een PhD te gaan doen na mijn stage. Bedankt daarvoor. Ook al kwam jij er iets later 
bij dan Ale en Jess, ik beschouw jou ook als lid van de OG Weerdestein crew. Het was daarom een 
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groot gemis toen jij eerst het AMC en daarna Weerdestein verliet voor Milaan. Daar heb jij echter
wel Ely leren kennen. Jullie zijn een prachtig echtpaar en ik wens jullie het allerbeste toe.

Alessandra, thank you for making Weerdestein feel like a home all these years. Together with Jess 
you turned our apartment into a place that felt like someone lived in it instead of a barebones 
bachelor pad that it would have been without you two (and by lived-in I don’t just mean that the 
kitchen was always dirty haha). I clearly remember the summer of 2013 when us three moved in 
together. We had plenty of couches and chairs in the apartment, but somehow we always ended up 
sitting on the kitchen floor while cooking and drinking liters of limoncello together. I am so happy for 
you that you met Jorge and have a beautiful baby boy together now. Next step is getting the PhD, 
which I have no doubt you will accomplish this year! Jorge, ik ben zo blij dat jij Ale hebt leren 
kennen waardoor ik jou heb leren kennen. Je bent een prachtkerel en jij en Ale vormen een 
fantastisch stel samen. Bedankt voor de leuke dinertjes en feestjes samen. Volgens mij was jij een 
van de eerste die doorhad dat Jess en ik aan het daten waren, en je was fan vanaf het eerste 
moment. Dank daarvoor.

Robyn, Tim, Matt, Kay, Virginia, Jenny, Katie, Tony, Zack, and Alysha, I had a great time 
visiting you guys over in New York/Minnesota, despite the freezing temperatures. It was my first All-
American Christmas and it was a great experience. Thank you for welcoming me into the family. I 
also loved losing together with you guys at Settlers of Catan versus Jess. Don’t worry Robyn, one 
day you will win that game. Also a shout out to Jessica’s Minnesota crew: Jenna, Dane, Cole, and 
Nicole. Wish you all the best and hope to see you guys again soon!

Lieve oma Koenis, ik draag mijn proefschrift mede aan u en opa Koenis op. Helaas is het 
overgrote deel van het proefschrift in onbegrijpelijk Engels vakjargon geschreven. Ik vind u een
geweldige oma en ik denk dat ik mijn doctorstitel mede te danken heb aan de drie snoepjes die ik 
elke zondag van u kreeg toen ik nog klein was (en niet zo zeer aan de drie bier op zondag die ik
tegenwoordig krijg nu ik wat ouder ben haha).

Lieve pap, mam, en Rox: ontzettend bedankt voor jullie liefde, steun en toeverlaat deze afgelopen 
jaren. Bedankt voor de kaartjes, berichtjes, en belletjes. Ze hebben enorm geholpen als ik weer 
eens even in een dip zat. Pap en mam, bedankt voor jullie steun en vertrouwen in mij om mijn eigen 
keuzes te maken. Als een stille kracht op de achtergrond zijn jullie altijd bereid om advies en hulp te 
geven als ik daar om vraag. Maar jullie dringen het nooit ongevraagd op. Ik kan mij geen betere 
ouders bedenken. Ik hou van jullie.

Lieve Jessica: hey baby! I can’t believe it’s been almost five-and-a-half years since I first met you. 
These years have passed by so quickly and there is no doubt in my mind that that is because we 
have so much fun together. Whether it is the mundane everyday things in life (2 liters of 50p 
sparkling water on a park bench omg) or the holidays we go on together (“coooold cola”), you make 
it all fun. Here we are now at the end of my thesis and after a year-and-a-half apart. Thank you so 
very much for the support during this final grueling period of finishing my PhD, I couldn’t have done 
it without you. I now also finally have an answer to those age-old questions of yours: “where are you 
going?”, “what are you doing?”. I’m coming to London baby, that’s what I’m doing! I can’t wait to 
start living together with you again. I love you.
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