
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Endogenous danger signals in infectious diseases

Achouiti, A.

Publication date
2015
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Achouiti, A. (2015). Endogenous danger signals in infectious diseases. [Thesis, fully internal,
Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/endogenous-danger-signals-in-infectious-diseases(f1684f68-ac62-42ae-b153-b0f966365cce).html


 Addendum





255Nederlands samenvatting

nEDERlAnDS SAMEnvATTInG

Bacteriële infectieziekten vormen wereldwijd een belangrijke oorzaak voor ziekte 
en sterfte. Het feit dat veel bacteriën resistentie ontwikkelen tegen antibiotica maakt 
behandeling van infectieziekten steeds moeilijker. Het is daarom van belang om meer 
inzicht te verkrijgen in factoren die betrokken zijn bij de immuunreactie tijdens (ern-
stige) infectieziekten teneinde nieuwe aanvullende therapieën te ontwikkelen. 

Bacteriën die het lichaam binnen dringen worden in eerste instantie herkend door 
zogenaamde patroonherkenningsreceptoren op lokaal aanwezige immuuncellen 
(bijvoorbeeld macrofagen en dendritische cellen) wat leidt tot een ontstekingsreactie 
en het aantrekken van neutrofielen (een type immuuncel dat uit de bloedbaan komt). 
Een snelle en adequate immuunreactie is van belang om bacteriën efficiënt te kunnen 
opruimen. Indien een lokale infectie (bijvoorbeeld in de long of in de huid) niet wordt 
overwonnen, kan de ziekteverwekker doorbreken naar de bloedbaan en sepsis (bloed-
vergiftiging) veroorzaken. Dit is een ernstige aandoening, waarbij het lichaam zeer 
heftig reageert op de bacterie met een hoog risico op overlijden. Invasieve infecties 
gaan veelal gepaard met weefselschade. Uit beschadigde weefselcellen komen eiwitten 
vrij die net als bacteriën herkend worden door patroonherkenningsreceptoren. Deze 
eiwitten worden “alarmins” genoemd en versterken de ontstekingsrespons, hetgeen na-
delig kan zijn voor het lichaam. In modellen van ernstige sepsis dragen “alarmins” bij aan 
orgaanfalen en sterfte. Sommige “alarmins” komen laat na infectie vrij en worden gezien 
als potentieel aangrijpingspunt om in een klinische setting de ongewenste heftige im-
muunreactie tijdens infecties te dempen. Naast een rol in ontsteking, hebben een aantal 
“alarmins” aanvullende eigenschappen, waaronder het aantrekken van immuuncellen 
en het remmen van bacteriële groei. 

Twee goed omschreven “alarmins” in de wetenschappelijke literatuur zijn “High-
mobility Group Box 1” (HMGB1)  en “Myeloid-related protein 8/14” (MRP8/14 of 
calprotectine). In dit proefschrift doen wij onderzoek naar deze twee “alarmins” en de 
patroonherkenningsreceptoren op cellen die deze “alarmins” herkennen (Receptor for 
Advanced Glycation Endproducts (RAGE) en Toll-like receptor (TLR)4) tijdens verschil-
lende infectieziekten. 

Hoofdstuk 1 is een algemene introductie waarin alarmins, celreceptoren en de infectie-
ziekten worden gepresenteerd die van belang zijn voor dit proefschrift. In het eerste deel 
van het proefschrift staat het onderzoek beschreven naar de rol van “alarmins”, waar-
onder HMGB1, die herkend worden door de patroonherkenningsreceptor RAGE tijdens 
ernstige infecties zoals pneumonie (longontsteking) en sepsis. Eerdere studies hebben 
laten zien dat zowel RAGE als HMGB1 bijdragen aan sterfte bij ernstige sepsis door 
buikvliesontsteking veroorzaakt door meerdere bacteriën vanuit het maag-darmkanaal. 



256 Nederlands samenvatting

In onze studies hebben we de rol van RAGE onderzocht in de afweer tegen specifieke 
bacteriën. Dit hebben we gedaan in muizen die genetisch veranderd zijn waardoor ze 
het RAGE gen niet hebben en daardoor deficiënt voor deze patroonherkenningsrecep-
tor (rage-/-). Daarnaast gebruikten we antilichamen die RAGE binding en activatie door 
alarmins kunnen blokkeren.

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de wetenschappelijke literatuur over de rol van 
RAGE tijdens infecties. In hoofdstuk 3  onderzochten we de rol van “alarmins” die 
herkend worden door RAGE tijdens sepsis veroorzaakt door peritonitis (buikvliesont-
steking) door de Gram-negatieve bacterie Escherichia (E.) coli. De E. coli bacterie is de 
meest voorkomende veroorzaker van peritonitis. In deze studie hebben we muizen 
behandeld met oplosbaar RAGE (soluble (s)RAGE). sRAGE is een afgesplitste vorm van 
membraangebonden RAGE en kan RAGE-liganden (eiwitten die RAGE binden en acti-
veren, waaronder HMGB1) neutraliseren. Het wegvangen van deze eiwitten voorkomt 
dat het membraangebonden RAGE geactiveerd kan worden. Toediening van sRAGE 
resulteerde in toegenomen bacteriële verspreiding uit de buikholte naar de lever en 
long. Neutralisatie van alleen HMGB1 door middel van anti-HMGB1 antilichamen leidde 
ook tot toegenomen leverschade en een toegenomen systemische ontstekingsrespons. 
In dit hoofdstuk concluderen we dat RAGE-liganden, inclusief HMGB1, bijdragen aan 
de afweer bij Gram-negatieve sepsis door E. coli. In hoofdstuk 4 hebben we de rol van 
RAGE tijdens sepsis door de Gram-positieve bacterie  Streptococcus (S.) pneumoniae (ook 
wel pneumokok genoemd) bestudeerd. De pneumokok is de belangrijkste verwekker 
van longontsteking en een veelvoorkomende veroorzaker van sepsis. In een eerder 
onderzoek werd laten zien dat afwezigheid van RAGE in muizen leidde tot een betere 
overleving in sepsis door pneumokokkenpneumonie. RAGE is in zeer hoge mate aanwe-
zig in longweefsel. In deze studie waren we daarom geïnteresseerd in de rol van RAGE 
in sepsis door de pneumokok zonder dat we eerst de long infecteerden. Intraveneuze 
injectie van pneumokokken leidde tot minder systemische ontsteking in rage-/- muizen, 
maar niet tot een betere bacterieklaring of overleving. Deze resultaten laten zien dat 
de invloed van RAGE afhankelijk is van het orgaan dat in eerste instantie geïnfecteerd 
wordt. We concluderen dat RAGE een belangrijke nadelige rol heeft in sepsis door 
pneumokokkenpneumonie, terwijl het een marginale rol heeft in de uitkomst van pneu-
mokokkensepsis door primaire bloedbaan infectie. In hoofdstuk 5 hebben we de rol 
bestudeerd van HMGB1 en zijn receptoren - RAGE en TLR4 - in pneumonie door Staphy-
lococcus (S.) aureus (ook wel stafylokok genoemd). Stafylokokkenpneumonie komt met 
name voor bij patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis. Wij lieten hier zien dat 
tijdens S. aureus pneumonie HMGB1 vrijkomt en een bijdrage levert aan vochtophoping 
en eiwitlekkage in de longen in de eerste fase van de ziekte. HMGB1 speelde geen rol 
in het aantrekken van neutrofielen of bacterieklaring. Deficiëntie van RAGE was geas-
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socieerd met minder longschade, minder lokale ontsteking en betere bacterieklaring op 
het 6-uurs tijdstip. De receptor TLR4 had weinig impact op ontsteking of longschade in 
ons model. Samengevat, spelen zowel HMGB1 en RAGE onderscheidende nadelige rol-
len in de ontwikkeling van longschade in de vroege fase van stafylokokkenpneumonie. 
Hoofdstuk 6 beschrijft de rol van RAGE in Klebsiella (K.) pneumoniae longontsteking. 
Ook deze (Gram-negatieve) bacterie is een belangrijke verwekker van longontsteking in 
het ziekenhuis. Longontsteking door de Klebsiella bacterie leidde tot een toegenomen 
expressie van RAGE en vrijkomen van HMGB1 in de longen. Rage-/- muizen hadden een 
gestoorde afweer tijdens ernstige Klebsiella pneumonie, wat zich uitte in meer uitgroei 
van bacteriën en een slechtere overleving. RAGE had geen rol in de ontstekingsrespons. 
Bij elkaar genomen laat dit zien dat RAGE bijdraagt aan een effectieve antibacteriële 
immuunrespons tijdens K. pneumoniae pneumonie, maar geen belangrijk onderdeel is 
van lokale ontsteking. In hoofdstuk 7 deden we onderzoek naar de rol van RAGE tijdens 
huidinfectie door stafylokokken (de belangrijkste veroorzaker van huidinfecties). We la-
ten zien dat RAGE een marginale rol speelt in de afweer in de huid. Rage-/- muizen lieten 
wel minder bacteriële uitgroei zien in organen op afstand, zoals de long en lever. In 
overeenstemming hiermee leidde ook intraveneuze infectie met stafylokokken tijdelijk 
tot minder bacteriële uitgroei in longen en levers van rage-/- muizen. Deze data laten 
zien dat RAGE geen rol speelt in lokale afweer tijdens huidinfectie, maar dat het de groei 
bevordert in organen op afstand nadat de bacteriën zich hebben verspreid. 

In het eerste deel van het proefschrift laten we zien dat RAGE met name in Gram-
negatieve sepsis (door E. coli en K. pneumoniae) bijdraagt aan een effectieve antibac-
teriële afweer. Het is aannemelijk dat dit komt doordat RAGE een belangrijk onderdeel 
van de Gram-negatieve celwand herkent en hierdoor de afweer tegen Gram-negatieve 
infecties verbetert. In onze Gram-positieve modellen (door S. pneumoniae en S. aureus) 
lijkt RAGE juist een ongunstige rol te vervullen. Uit onze vergelijking tussen primaire 
longinfectie en primaire bloedbaaninfectie in pneumokokkensepsis lijkt deze nadelige 
rol zich met name te uiten tijdens infecties van de long, waar RAGE in hoge mate aanwe-
zig is. Samengevat lijkt de rol van RAGE in onze studies af te hangen van de betreffende 
bacterie en de route van infectie. 

Een belangrijke ligand voor RAGE is de “alarmin” HMGB1. HMGB1 droeg bij aan de 
systemische ontstekingsrespons in ernstige E. coli sepsis en tijdelijk aan de lokale 
ontstekingsrespons in S. aureus longontsteking. Ondanks dat tijdens pneumonie door 
stafylokokken hoge concentraties HMGB1 vrijkwamen in de long lijkt dit de ontstekings-
respons niet in stand te houden. Recente studies laten zien dat er verschillende vormen 
van HMGB1 vrijkomen die wel of niet biologisch actief zijn. Het is belangrijk dat hier 
vervolgstudies naar zullen worden gedaan om de rol van deze verschillende vormen van 
HMGB1 tijdens infectie te definiëren.
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In het tweede deel van dit proefschrift hebben we de rol van de “alarmins” MRP8/14 
(ook wel S100A8/A9 of calprotectine genoemd) en S100A12 bestudeerd  in pneumonie, 
sepsis en huidinfectie. MRP8/14 en S100A12 behoren tot de familie van S100-eiwitten. 
MRP8/14 en S100A12 komen vrij bij patiënten met ernstige infectieziekten en dragen bij 
aan ontsteking. In muizen draagt MRP8/14 bij aan hyperinflammatie en sterfte in model-
len van fulminante sepsis. MRP8/14 heeft aanvullende rollen, zoals het aantrekken van 
neutrofielen naar de plek waar het vrijkomt en het remmen van bacteriegroei doordat 
het elementen kan binden zoals zink en mangaan die essentieel zijn voor bacteriële de-
ling. We hebben onder andere proeven gedaan met MRP14 deficiënte (mrp14-/-) muizen, 
die het MRP8/14 eiwit niet hebben.

In hoofdstuk 8 laten we een beschermende rol zien voor MRP8/14 in Gram-negatieve 
sepsis door Klebsiella pneumonie. Mrp14-/- muizen lieten meer bacteriële uitgroei van 
Klebsiella zien, gepaard met toegenomen orgaanschade en een slechtere overleving. 
De rol in de ontsteking zelf tijdens Klebsiella pneumonie en sepsis werd niet door 
MRP8/14 beïnvloed. MRP8/14 had ook geen invloed op het aantrekken van neutrofie-
len. MRP8/14 had door zijn mangaan- en zinkbindende rol wel invloed op de bacteriële 
groei. MRP8/14 is in hoge mate aanwezig in geïnfecteerde organen, bijvoorbeeld in 
(lever)abcessen, waar het zijn remmende invloed op de groei kan uitoefenen. MRP8/14 
kan zijn antibacteriële effecten ook uitoefenen als onderdeel van “neutrophil extracel-
lular traps” (NETs). NETs zijn strengen van DNA bekleed met antimicrobiële eiwitten, 
waaronder MRP8/14, die door neutrofielen worden losgelaten. NETs kunnen dan als een 
web om een bacterie heen gaan zitten en het doden. Tijdens Klebsiella sepsis zorgt het 
MRP8/14 eiwit in abcessen en in NETs er waarschijnlijk voor dat de Klebsiella bacterie 
minder uitgroeit. In hoofdstuk 9 beschrijven we de expressie en rol van MRP8/14 in 
longontsteking bij patiënten en in experimentele pneumokokkenpneumonie in mui-
zen. We lieten in pneumoniepatiënten zien dat MRP8/14 in hogere concentraties aan-
wezig is in de geïnfecteerde long ten opzichte van de niet-geïnfecteerde long. Lokale 
MRP8/14 concentraties stegen ook in gezonde vrijwilligers bij wie een component van 
de wand van Gram-positieve bacteriën in een segment van de longen werd ingespoten. 
Mrp14-/- muizen lieten tijdens longontsteking door pneumokokken (in tegenstelling tot 
bij Klebsiella pneumonie) minder bacteriële uitgroei zien en een betere overleving. We 
lieten in deze studie zien dat de pneumokok, de mangaan- en zinkbindende rol van 
MRP8/14 misbruikt.  Tijdens pneumokokkenpneumonie stijgt de concentratie zink in 
het lichaam wat relatief toxisch is voor deze bacterie. MRP8/14 bindt het zink waardoor 
de pneumokok meer kan uitgroeien wat leidt tot meer ziekte en meer sterfte in wild type 
muizen in vergelijking met mrp14-/- muizen. In hoofdstuk 10 hebben we ons gefocust 
op de rol van MRP8/14 in stafylokokkenpneumonie.  Ondanks dat MRP8/14 de groei van 
stafylokokken kan remmen, laten we zien dat de klaring van deze bacterie amper wordt 
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beïnvloed door MRP8/14 in een pneumoniemodel. Afwezigheid van MRP8/14 ging wel 
gepaard met minder aantrekking van neutrofielen naar de longen. Verrassend genoeg 
hadden mrp14-/- muizen meer lokale ontsteking en meer longschade ten opzichte van 
wild type muizen. In hoofdstuk 11 onderzochten we de rol van MRP8/14 bij huidinfec-
tie door de stafylokok. Hier lieten we zien dat MRP8/14 in dit model wel bijdraagt aan 
de klaring van stafylokokken. Ook hier trekt MRP8/14 neutrofielen aan naar de plek van 
infectie.  

De “alarmin” MRP8/14 kent een multifunctionele rol tijdens infectieziekten. In onze 
studies laten we met name een belangrijke rol zien voor de zink- en mangaanbindende 
functie. In Klebsiella sepsis en S. aureus abcessen leidt binding van deze moleculen tot 
remming van de groei. Zinkbinding door MRP8/14 bevordert juist de groei in sepsis 
door pneumokokken. Zink komt vrij tijdens pneumokokkensepsis wat relatief toxisch 
is voor deze bacterie. MRP8/14 beïnvloedt de afweer ook op andere manieren, bijvoor-
beeld door bij te dragen aan de ontstekingsrespons of het aantrekken van neutrofielen. 
Verrassend genoeg hadden mrp14-/- muizen meer schade en ontsteking in de longen 
dan wild type muizen in longontsteking door stafylokokken, terwijl het niet de bacte-
riegroei beïnvloedde. Mogelijk heeft de toegenomen ontsteking te maken met het feit 
dat mrp14-/- muizen meer uitgerijpte dendritische cellen hebben. Dendritische cellen 
dragen bij aan de ontstekingsrespons tijdens pneumonie door stafylokokken. Ook hier 
geldt dat de rol van MRP8/14 afhangt van de desbetreffende bacterie. 

In hoofdstuk 12 rapporteren we over de mate van S100A12 expressie en sRAGE in 
patiёnten met ernstige sepsis en bij gezonde vrijwilligers geïnjecteerd met endotoxine 
(een bestanddeel) van Gram-negatieve bacteriën. Patiënten met ernstige sepsis vertoon-
den verhoogde S100A12 waardes in hun bloed. Intraveneuze injectie van endotoxine 
in gezonde vrijwilligers veroorzaakte het vrijkomen van S100A12 in de bloedbaan. In 
tegenstelling tot S100A12 bleven de sRAGE concentraties onveranderd tijdens sepsis of 
na endotoxine injectie.

De studies in dit proefschrift geven ons meer inzicht in de functies van “alarmins” tijdens 
infectieziekten. “Alarmins” vervullen een belangrijke rol in verschillende componenten 
van het immuunsysteem. Eerdere studies hebben laten zien dat “alarmins” bijdragen aan 
orgaanfalen en sterfte in modellen van zeer ernstige sepsis. In dit proefschrift laten we 
zien dat RAGE, HMGB1 en MRP8/14 niet alleen leiden tot ongewenste orgaanschade, 
maar dat ze ook kunnen bijdragen aan de beschermende afweerrespons in verschillende 
typen infecties. De complexe biologie maakt het ingewikkeld “alarmins” te gebruiken als 
potentieel therapeutisch aangrijpingspunt in infectieziekten. Aanvullende studies (in 
modellen waarin ook behandeld wordt met antibiotica) zijn daarom noodzakelijk voor-
dat we onze experimentele bevindingen kunnen extrapoleren naar de klinische situatie. 
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Desalniettemin kan de opgedane kennis in dit proefschrift uiteindelijk bijdragen aan 
nieuwe aanvullende therapieën.
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DAnKWOORD

Vanaf 2009 heb ik met veel plezier gewerkt aan dit proefschrift en zie hier het resultaat! 
Dit proefschrift is uiteraard niet tot stand gekomen zonder de inzet van vele anderen. De 
volgende personen wil ik daar graag specifiek voor bedanken. 

Allereerst prof. dr. Tom van der Poll. Beste Tom, wat een geluk om jou als promotor te 
hebben. Onderzoek doen bij jou heb ik zowaar nooit ervaren als echt werken. “Verlen-
ging van mijn studententijd” toch... Dat waren jouw woorden tijdens ons kennisma-
kingsgesprek.  Wat weet je toch een fijne sfeer te creëren en wat weet je onze groep uit 
te breiden met de leukste collega’s. Ik bewonder je scherpe geest en vooral het overzicht 
dat jij behoudt bij al die verschillende projecten. Je wist me op de juiste manier te prik-
kelen en het beste uit mijzelf naar boven te halen. Heel erg bedankt voor je begeleiding. 

Speciale dank gaat ook uit naar mijn co-promotores Dr. Alex de Vos en Dr. Cornelis 
van ‘t Veer. Beste Alex, dank voor je intensieve begeleiding, met name in de beginpe-
riode van mijn promotietraject. Dankzij jou werd ik snel wegwijs tussen de pipetten 
en reagentia. Het groeien van al die verschillende bacteriën vormde uiteindelijk een 
belangrijke basis voor de rest van dit proefschrift. Dank ook voor je expertise en kritische 
blik. Beste Kees, ik kon op je terugvallen als ik ergens vastliep. Met je heldere inzicht en 
je benadering was je in staat mij weer op het goede spoor te brengen. Jouw kennis heeft 
enorm bijgedragen aan dit proefschrift. Proost!

De overige leden van mijn promotiecommissie, prof. dr. D. van de Beek, prof. dr. R.J.M. 
ten Berge, dr. A. van der Ende, prof. dr. I.M. Hoepelman, prof. dr. M.J. Schultz en dr. S.S. 
Zeerleder, hartelijk dank voor het beoordelen van mijn proefschrift en de bereidheid 
voor het plaatsnemen in mijn promotiecommissie. 

Marcus Schultz en Rogier Determann. Tijdens mijn wetenschappelijke stage lieten jullie 
mij zien hoe leuk en interessant het is om onderzoek te doen. Mede dankzij jullie werd 
mijn belangstelling hiervoor gewekt. Dank daarvoor. Marieke (van Zoelen), ik had me 
geen betere voorgangster kunnen bedenken. Je hebt voor mij de weg geplaveid, zodat 
ik misschien wel net zo’n indrukwekkend boekje kon maken als jij! Wat een leuk toeval 
dat we nu echt collega’s zijn in het Utrechtse.  

Dear Thomas Vogl, Johannes Roth and Dirk Foell. I am very grateful for our pleasant 
collaboration. I really couldn’t have done this research without your help. Constantin 
Urban and Marcus Rohm, thank you for working with us on Neutrophil extracellular 
traps. You certainly won the prize for best picture in this manuscript! Professor Skaar, 
Brittany Mortensen and Yaofang Zhang. Thank you for measuring metals in our samples 
with your fancy equipment. I will keep following your interesting work on nutritional 
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immunology. Kevin Tracey and Huan Yang, thank you for sharing your precious HMGB1 
tools with me. 

Ook dank aan de mensen van het St. Antoniusziekenhuis uit Nieuwegein, Henrik 
Endeman, Jan Grutters en Douwe Biesma voor de zeer waardevolle samples die jullie 
hebben aangeleverd. 

Beste Sandrine Florquin. Ik vond het zeer aangenaam om samen met jou de pathologie 
in onze muizencoupes te scoren. Graag wil ik ook Onno de Boer bedanken voor het 
scoren van onze Ly-6 kleuringen. Ik heb ook ontzettend veel hulp gekregen van de altijd 
handige Joost en Marieke in het muizenhuis. Ik vond het hartstikke gezellig om met 
jullie te mogen werken. Ook veel dank aan alle (oud)analisten, Danielle, Regina, Jennie, 
Kelly, Hakima en Miranda en overige medewerkers van het CEMM zonder wie dit boekje 
nooit tot stand was gekomen.

Lieve Tommies. Ik had me geen leukere en gezelligere collega’s kunnen wensen. Wat was 
het fijn jullie om me heen te hebben en wat zijn we naar elkaar toe gegroeid in al die 
jaren op het lab, tijdens etentjes, feestjes en op onze reisjes naar Rotterdam, Haarlem, 
Nijmegen, München, Münster, het Gardameer en Miami. 

Anne Jan (AJ), je ving mij als een van de eersten op en zorgde dat ik me snel thuis 
voelde in een nieuwe omgeving. Wat ontzettend fijn dat je me tijdens mijn promotie 
bijstaat als paranimf. Miriam, wat leuk dat we straks bijna tegelijkertijd promoveren 
en dank voor alle “tips and tricks” zo aan het einde van onze promotietrajecten. Dank 
Arjan dat ik altijd alles aan je kon vragen, van uitplaattechnieken tot ICT-hulp. Floor, 
je was nooit te beroerd voor hulp tijdens experimenten zo aan het einde van de dag. 
Dank daarvoor en je vrolijkheid op het lab. Liesbeth, je begeleidde mij als co-assistent 
en boezemde mij destijds flinke angst in ;) . Inmiddels weet ik wel beter: wat ben  je een 
ontzettend fijn mens. Joppe, Joost, Mark, Jolanda, Rianne, Marcel, Wytske, Jan-Willem, 
Akueni. Ik dank jullie voor jullie warme welkom en hulp tijdens mijn eerste schreden op 
het lab. Dana, we zijn ongeveer tegelijkertijd begonnen en ik heb je leren kennen als 
een ontzettend aardige collega. Daan, je was mijn favoriet om eens flink in de maling 
te nemen, dank (en sorry?) daarvoor. Tijmen, topper, we hebben er samen toch nog een 
TREM-stukkie uit weten te persen (daar!, ik heb het genoemd). Katja, ik heb ontzettend 
genoten van onze gezamenlijke projecten, de bakkies koffie en goede gesprekken. 

Dank ook aan alle andere collega’s die het werken op het CEMM tot een zeer aan-
gename tijd hebben gemaakt. Sacha, Tassili, Adam, Mischa, Lonneke, Maryse, Lauren, 
Jeroen, Alex, Alexander, Tim, Gavin, Ingrid, Brendon, Jacqueline, Duncan, Joris en alle 
studenten die er de afgelopen jaren hebben rondgelopen. Wat zijn jullie stuk voor stuk 
ontzettende leuke en getalenteerde mensen. 
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Dank aan alle oud-collega’s van het Slotervaartziekenhuis en huidige collega’s van het 
UMC Utrecht die mij voldoende tijd en ruimte gaven om dit proefschrift tot een goed 
einde te brengen. Ik zie uit naar de komende jaren! 

Ik wil alle vrienden bedanken voor alle steun die ze me hebben gegeven en de nodige 
afleiding de afgelopen jaren. Airin, twee handen op een buik sinds de  introductieweek 
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