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NEDERLANDSE SAMENVATTING

In het eerste deel van dit proefschrift onderzoeken we de invloed van het sympathisch 
zenuwstelsel op botstofwisseling en bloedvorming bij mensen en in het tweede deel 
onderzoeken we de hormonale controle van bot en beenmerg. Hoofdstuk 1 is een 
inleiding tot de menselijke botstofwisseling, beenmergfysiologie en het sympathisch 
zenuwstelsel.

Om de invloed van het sympathisch zenuwstelsel op de botstofwisseling en bloedvorming 
bij mensen te onderzoeken, hebben we drie verschillende benaderingen gebruikt. Ten 
eerste een klinische benadering (hoofdstuk 2), ten tweede een genetische benadering 
(hoofdstuk 3) en ten derde een farmacologische benadering (hoofdstuk 4 en 5).

In hoofdstuk 2 vergelijken we bot turnover markers tussen feochromocytoom patiënten 
en controle patiënten. Een feochromocytoom is een catecholamine-uitscheidende 
tumor van de bijnier. Catecholamines zijn de neurotransmitters van het sympathische 
zenuwstelsel waardoor het feochromocytoom kan dienen als model voor sympathische 
overstimulatie. Adrenalectomie (operatieve verwijdering van de aangedane bijnier) 
is de aanbevolen behandeling voor feochromocytoom patiënten en als de operatie 
slaagt, normaliseren de catecholamine concentraties. Wij laten zien dat CTx, een 
botresorptiemarker, verhoogd is in het bloed van feochromocytoom patiënten en dat 
de concentratie in het bloed van deze marker normaliseert na verwijderen van het 
feochromocytoom. We concluderen dat catecholamine-exces botresorptie verhoogt, 
hetgeen suggereert dat het sympathisch zenuwstelsel botstofwisseling kan beïnvloeden. 
In deze studie echter was de bron van de catecholamines de bijnier en niet het 
sympathisch zenuwstelsel. Daarom blijft het de vraag of er een fysiologische rol van het 
sympathisch zenuwstelsel bij de regulatie van botstofwisseling is. Verder is niet bekend 
of deze verandering in botresorptiemarker klinisch relevant is, met andere woorden, of 
deze kan leiden tot veranderingen in botmineraaldichtheid of fractuurrisico?

In hoofdstuk 3 hebben we de associatie van polymorfismen in de beta-2 adrenerge 
receptor met fractuurrisico onderzocht in twee grote, Nederlandse cohorten en de 
associatie met botmineraaldichtheid in een groot, internationaal consortium. Een ‘single 
nucleotide polymorphism’ is een variatie in de DNA volgorde van één nucleotide die 
regelmatig (>1%) voorkomt in de populatie. Als deze variatie resulteert in een verandering 
van aminozuur, wordt het een nonsynonieme SNP genoemd. In het beta-2 adrenerge 
receptor (B2AR) gen komen meerdere SNPs voor en drie daarvan zijn nonsynoniem. 
Eerder onderzoek heeft aangetoond dat deze drie polymorfismen resulteren in klinisch 
relevante veranderingen in receptor functie. Wij hebben echter geen associatie gevonden 
van de polymorfismen in het B2AR gen met fractuurrisico of botmineraaldichtheid. Dit 
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kan betekenen dat de B2AR geen rol speelt in de menselijke botstofwisseling, of dat de 
polymorfismen in het B2AR gen niet resulteren in een verandering in receptorfunctie 
op botcellen, of dat fractuurrisico en botmineraaldichtheid geen goede uitkomstmaten 
zijn om de veranderingen in botstofwisseling door de polymorfismen in het B2AR gen 
te meten. Verder onderzoek is nodig om te achterhalen welke verklaring de juiste is.

In hoofdstuk 4 hebben we een gerandomiseerde, gecontroleerde klinische trial gedaan 
om het effect van een beta-adrenerge agonist en antagonist op botturnover in gezonde, 
postmenopauzale vrouwen te onderzoeken. Beta-adrenerge agonisten verhogen de 
sympatische activiteit door te binden aan de beta-adrenerge receptor. Beta-adrenerge 
antagonisten binden competitief met de neurotransmitter noradrenaline aan de de 
beta-adrenerge receptoren, maar in plaats van de receptor te activeren, de-activeren ze 
de receptor door eraan te binden. Onze hypothese was dat beta-adrenerge agonisten 
botturnover zouden verhogen terwijl antagonisten botturnover zouden verlagen, maar we 
vonden geen effect. We hebben propranolol gebruikt om de beta-2 adrenerge receptor te 
blokkeren. Propranolol is een niet-selectieve beta-blokker die zowel de beta-1 als beta-2 
adrenerge receptor blokkeert. Studies in muizen hebben laten zien dat beta-1 adrenerge 
receptor knockout muizen een lagere botmassa hebben dan wildtype muizen en hetzelfde 
geldt voor gecombineerd beta-1 en beta-2 adrenerge receptor knockout muizen. Het 
blokkeren van zowel de beta-1 als de beta-2 adrenerge receptor door propranolol zou 
een verklaring kunnen zijn voor de afwezigheid van effect op botturnover in deze studie. 
Helaas is er geen beta-2 specifieke receptor anatagonist beschikbaar voor mensen. We 
hebben terbutaline, een selectieve beta-2 adrenerge agonist gebruikt en in muizen had 
toediening hiervan een toename van de botturnover tot gevolg. Deze studies echter 
gebruikten echter suprafysiologische doses van de beta-2 adrenerge agonist en dat is 
niet mogelijk bij humaan onderzoek. Hoewel we op grond van deze studie niet kunnen 
concluderen dat sympathische regulatie van de menselijke botstofwisseling mogelijk is, 
laat het wel zien hoe moeilijk het is om het sympathisch zenuwstelsel farmacologisch 
te beïnvloeden. Daarom lijkt dit geen geschikte therapeutische optie om botziekten bij 
mensen te behandelen.

Hoofdstuk 5 is een vooraf gedefinieerde substudie van de klinische trial beschreven 
in hoofdstuk 4, waarin we het effect van een beta-adrenerge agonist en antagonist op 
circulerende CD34+ hematopoietische stamcellen hebben onderzocht. Hematopoietische 
stamcellen bevinden zich in het beenmerg en migreren naar de bloedbaan om de 
bloedvorming in stand te houden. Deze migratie wordt onder andere gereguleerd 
door het sympathisch zenuwstelsel. Onze hypothese was dat beta-adrenerge agonisten 
en antagonisten gebruikt zouden kunnen worden om deze migratie te beïnvloeden. 
Maar we vonden geen effect op de hoeveelheid circulerende CD34+ hematopoietische 
stamcellen tijdens de behandeling met een beta-adrenerge agonist of antagonist.
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Tijdens hematopoietische stamceltransplantatie wordt de migratie van CD34+ 
hematopoietische stamcellen naar de bloedbaan gestimuleerd door de toediening van 
G-CSF en recent werd ontdekt dat G-CSF ook ingrijpt op het beta-adrenerge receptor 
signaalpad. Een andere hypothetische mogelijkheid is om een beta-agonist aan de 
behandeling met G-CSF toe te voegen om een synergisch effect te bewerkstelligen, maar 
dit moet eerst verder onderzocht worden.

In het tweede deel van dit proefschrift hebben we de rol van twee hormonen oestrogeen 
en insuline, in bot en beenmerg metabolisme onderzocht.

De belangrijke rol van oestrogeen in de regulatie van botstofwisseling is al lang 
bekend. Over de rol van oestrogeen in de regulatie van beenmerg is daarentegen nog 
weinig bekend. Beenmerg bestaat uit bloedvormend en vet beenmerg. Tijdens het 
ouder worden, calorie restrictie en ziekten zoals osteoporose, neemt de hoeveelheid 
beenmergvet toe. Deze condities gaan alle vergezeld van afname van de oestrogeen 
concentraties. Daarom was onze hypothese dat oestrogeen ook een belangrijke regulator 
van beenmergvet zou kunnen zijn. Beenmergvet werd altijd onderzocht door middel van 
beenmergpuncties, maar tegenwoordig is het mogelijk om met MRI scans gevalideerd en 
non-invasief, het beenmergvet te meten. In hoofdstuk 6 onderzoeken we de variatie in 
beenmergvet, gemeten met quantitative chemical shift imaging (QCSI) MRI tijdens de 
menstruatiecyclus in gezonde vrouwen. We observeerden een toename van beenmergvet 
tijdens de folliculaire fase en een afname tijdens de luteale fase. Om aan te tonen dat deze 
variatie in beenmergvet veroorzaakt wordt door oestrogeen, hebben we het beenmergvet 
gemeten met QCSI MRI voor, tijdens en na twee weken van oestrogeensuppletie in de 
vorm van 17-beta estradiol tabletten in gezonde, postmenopauzale vrouwen. Inderdaad 
nam de hoeveelheid beenmergvet af tijdens oestrogeensuppletie en normaliseerde het 
na staken van de oestrogeensuppletie, in alle vrouwen. Deze studie toont duidelijk aan 
dat 17-beta estradiol op korte termijn beenmergvet kan reguleren. Het mechanisme van 
deze regulatie en de pathofysiologische relevantie moeten nog onderzocht worden.

Insuline is een belangrijk anabool hormoon en het is bekend dat diabetes patiënten een 
verhoogd fractuur risico hebben. Recent werd geponeerd dat botstofwisseling, door de 
secretie van osteocalcine, ook insuline secretie en glucosestofwisseling kan beïnvloeden. 
In hoofdstuk 7 zetten we het klinische bewijs voor deze regulatie van glucosestofwisseling 
door bot op een rij. We concluderen dat het observationele bewijs veelbelovend is, maar 
dat de interventie data de hypothese niet volledig steunen. Met name de vitamine K 
concentraties en de carboxylering van osteocalcine kunnen de resultaten beïnvloed 
hebben. Niettemin is de hypothese heel interessant gezien de enorme prevalentie van 
obesitas en diabetes en daarom vinden wij verdere studies zeker de moeite waard.
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“At times our own light goes out and is rekindled by a spark from another person. Each 
of us has cause to think with deep gratitude of those who have lighted the flame within 
us” – Albert Schweitzer

Mijn ‘wetenschappelijke’ vlam, uiteindelijk resulterend in dit proefschrift, werd 
aangestoken tijdens het tweedejaars college immunologie door professor Daha in het 
LUMC. Hij wist zijn fascinatie voor de complexiteit van de immunologie zeer inspirerend 
over te brengen, dus toen hij aan het eind van het college vertelde dat hij studenten zocht 
om onderzoek te doen, heb ik me onmiddellijk aangemeld en een geweldige tijd gehad 
op het lab Nierziekten. Mijn wetenschappelijke reis ging verder naar het prachtige La 
Jolla, San Diego, waar professor Schoenberger me hartelijk ontving in zijn ‘familielab’ 
en me introduceerde in het proefdieronderzoek. Tijdens de opleiding tot internist in 
het uitdagende MCH heeft dokter Geelhoed me aangestoken met het diabetes-virus 
en heb ik voor het eerst klinisch onderzoek gedaan. Professor Romijn, toen nog mijn 
opleider in het LUMC, heeft me gestimuleerd om de opleiding te onderbreken om 
promotieonderzoek te doen. En uiteindelijk heeft hij me, opnieuw in San Diego, 
voorgesteld aan Peter Bisschop, die na een uitgebreide lunch besloten heeft me aan te 
nemen voor het onderzoek beschreven in dit proefschrift onder leiding van professor 
Eric Fliers. Hoewel de studiecentra, -onderwerpen en -methoden heel divers waren, 
heb ik het overal ontzettend naar mijn zin gehad en wil ik al deze inspirerende mensen 
bedanken voor hun aanstekende enthousiasme en begeleiding!

Beste Peter, ik had me geen betere co-promotor kunnen wensen, je hebt me fantastisch 
begeleid vanaf het eerste begin tot aan de laatste letter! Altijd bereikbaar voor overleg, 
openstaand voor nieuwe ideeën, scherp formulerend en kritisch lezend, ik heb heel veel 
van je geleerd. Ik verheug me op onze samenwerking op de poli endocrinologie!

Beste Eric, ik ben nog steeds onder de indruk van jouw enorme kennis en kunde op het 
gebied van de endocrinologie. In combinatie met je interesse en rustgevende uitstraling, 
weet je het beste in jouw promovendi naar boven te halen. Ik ben vereerd dat ik ook 
mijn specialisatie in de endocrinologie onder jouw leiding mag doen! 

De promotiecommissie wil ik graag bedanken voor het lezen en goedkeuren van het 
manuscript en natuurlijk voor de ongetwijfeld uitdagende vragen die ze zullen stellen 
tijdens de verdediging op 2 december aanstaande.
Beste Hans, je hebt me uitgenodigd om te solliciteren voor de opleiding toen ik nog co-
assistent was in het LUMC en je hebt me nog aangenomen ook, je hebt me ‘meegenomen’ 
naar het AMC door me voor te stellen aan Peter en in het AMC heb je mijn poli 
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algemene interne gesuperviseerd; ik kan je wel blijven bedanken! Jouw adviezen zijn van 
onschatbare waarde gebleken en ik heb ook als dokter veel van je geleerd, dank!
Beste Neveen, je was de supervisor van mijn allereerste coschap, bedoeld om te leren hoe 
je dokter moet zijn, en dat heb ik  van jou bij uitstek kunnen leren, dank!
Beste Carola, ik leerde je kennen als voorzitter van de NVCB en door de kleinschaligheid 
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goede raad!
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daardoor nooit jouw spraakmakende college over de osteoclast heb kunnen volgen. 
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botbesprekingen, heel fijn!
Beste Mario, door het vervolg op de MRI studies in de AMC-VU alliantiegrant ben je 
bij mijn promotie betrokken geraakt. Je weet meteen tot de kern door te dringen door 
je manier van vragen stellen en in combinatie met je grote rol in het onderwijs, twijfel 
ik er niet aan dat het alliantie project gaat slagen en ik verheug me erop bij het resultaat 
betrokken te zijn!

Natuurlijk had ik al deze studies nooit kunnen doen zonder de medewerking van de 
proefpersonen. Ik ben onder de indruk van de motivatie van alle dames die zonder 
eigenbelang medicijnen hebben geslikt, bloed hebben laten prikken en in de scan 
hebben gelegen, nogmaals bedankt!

De onderzoeken in dit proefschrift zijn tot stand gekomen door geweldige 
samenwerkingen. Ten eerste natuurlijk Eelkje, als jij er niet was geweest, had ik de 
studies nooit tijdens mijn zwangerschappen en opleiding kunnen afmaken. Het was 
ontzettend leuk om met iemand te kunnen samenwerken op ‘ons’ onderwerp BOT, veel 
dank! Statistiek is niet zo makkelijk als het soms lijkt, maar dankzij Michael is ook het 
ingewikkeldste probleem oplosbaar, veel dank. Labbepalingen zijn onmisbaar geweest 
voor mijn studies en alles was mogelijk, veel dank aan Erik en het hele endolab voor 
alle hulp daarbij. De botmarkers waren ook een essentieel onderdeel van mijn studies, 
dank daarvoor aan Annemieke en het endolab van de VU. Op de VU heb ik heel wat 
uren achter de microscoop doorgebracht na te zijn ingewijd in de geheimen van de 
botbiopten door Nathalie en Huib. Hoewel de studies het proefschrift niet hebben 
gehaald, heb ik veel van jullie geleerd, dank! Ook mijn kweek- en PCR project heeft 
het proefschrift niet gehaald, maar toch veel dank aan Anita en alle andere collega’s 
van F2 voor de hulp! De genetische studies zijn gelukt dankzij de samenwerking met de 
pharmaco-epidemiologiegroep in Utrecht, veel dank aan Patrick voor alle uren syntax 
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schrijven en Ton, Mark en Anke-Hilse voor de commentaren op het manuscript. De 
toevoeging van het Rotterdam cohort was een heel mooie aanvulling, dank daarvoor 
aan Ling voor de analyse en Fernando, Albert, Andre en Carola voor de commentaren 
op het manuscript. En natuurlijk Pieter Willem voor de start-up van dit project. 
De hematologische studie is mede tot stand gekomen dankzij de hulp van Mette en 
Johan, heel leuk dat jullie meteen enthousiast waren om mee te werken aan dit project! 
Ten slotte de vetfractie studies, veel dank aan Laura en Carla voor het delen van hun 
observatie en hun grote inhoudelijke betrokkenheid en aan Erik en Jurgen voor het 
maken en meedenken met de vele, logistiek uitdagende MRI scans. 

Ten slotte heb ik ontzettend veel hulp gehad op logistiek gebied met bloed prikken, 
afspraken maken en met allerlei administratie van Birgit, Martine en Jolien, jullie zijn 
onmisbaar! En natuurlijk wil ik alle collega’s op F5 en F2 bedanken voor de gezelligheid, 
etentjes, besprekingen en PhD lunches! 

Veel dank ook aan mijn twee paranimfen: 
Lieve Karin, ruim drie jaar, onze hele promotietijd lang, hebben we naast elkaar gezeten 
en lief en leed gedeeld. Nog even en we zijn allebei gepromoveerd en in opleiding, het 
leven wordt alleen maar beter! 
Lieve Cé, samen naar college, samen in het MCH en samen in het AMC, we zien elkaar 
heel veel. En natuurlijk niet alleen in het ziekenhuis, maar ook met z’n tweeën, met de 
mannen of met de kindjes, heel bijzonder om zoveel met je te delen!

Werken aan de promotie was super, maar om het vuurtje brandende te houden, wil ik 
ook al mijn lieve vriendinnen en vrienden bedanken voor jullie gezelligheid, interesse 
en steun, ik prijs me gelukkig met alle mensen om me heen!

Dank aan mijn lieve schoonouders, zwagers en schoonzussen voor hun niet-aflatende 
interesse en steun. Veel dank aan mama en Jaap en papa en Annemiek voor de enorme 
support in alle opzichten, zonder jullie was het me nooit gelukt om werk, gezin en 
promotie te combineren en tot zo’n mooi einde te brengen! Lieve Pien, al meer dan 
dertig jaar mijn grote kleine zus, jij staat altijd voor me klaar. En ik heb het dan wel 
geschreven, maar zonder jouw hulp had dit proefschrift er nooit zo mooi uitgezien, 
dank!

Lieve Wieger, ook al ben jij niet mijn paranimf, je bent wel de liefde van mijn leven en 
je zet me nog steeds in vuur en vlam! Lieve Teun en Joep, jullie zijn mijn lieve kleine 
vlammetjes van liefde, elke dag weer een feest!
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