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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

The interplay between microenvironmental signaling and novel targeted drugs in
CLL

Thijssen, R.

Publication date
2016
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Thijssen, R. (2016). The interplay between microenvironmental signaling and novel targeted
drugs in CLL. [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/the-interplay-between-microenvironmental-signaling-and-novel-targeted-drugs-in-cll(c0d2d9a0-6cb8-41d3-be21-0c9adbf49088).html


APPENDICES

&





&

A
PPE

N
D

IC
E

S

157

SUMMARY

SUMMARY
Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is the most frequently occurring adult blood cancer in 
the Western countries and is characterized by the accumulation of mature, CD5+, CD23+ 
monoclonal B lymphocytes. Despite the increase of overall survival with the addition of 
anti-CD20 antibody to chemotherapy (immuno-chemotherapy), acquired drug resistance 
in response to treatment is common. Resistance to immuno-chemotherapy correlates 
with genetic aberrations at chromosome 17p or 11q, which encodes genes for the tumor 
suppressor p53 and the DNA damage sensing kinase ATM. 

Furthermore, development of drug resistance is strongly influenced by the leukemic 
microenvironment in CLL. Two compartments can be distinguished in CLL: the blood, 
in which quiescent CLL cells accumulate, and the microenvironment within the lymph 
nodes (LN) and spleen where proliferation occurs. In the LN, CLL cells interact with non-
leukemic accessory cells that provide the necessary external signals that drive survival 
of the CLL cells. Currently, there is much interest in drugs that inhibit the stimuli from 
the microenvironment. Drugs that target kinases upstream in the B cell receptor (BCR) 
pathway, such as Bruton’s tyrosine kinase (BTK) or phosphatidylinositol 3-kinase δ (PI3Kδ) 
show impressive clinical responses. However, these drugs are not cytotoxic but mainly act 
by causing egress of LN CLL cells into the bloodstream and therefore resistance to these 
compounds can occur overtime. 

CLL cells are highly sensitive to the Bcl-2-selective BH3-mimetic ABT-199 (venetoclax). 
Venetoclax showed clinical efficacy with clear reduction in peripheral blood lymphocyte 
counts and LN size. Yet in LNs, pro-survival signals can upregulate Bcl-2 members that 
are not targeted by ABT-199, and this may induce (partial) resistance. Thus, there is still 
a clinical need for more effective targeted and/or combination therapy that results in 
deep remission and for this understanding the signaling pathways that lead to relevant 
biological features of CLL cells is important.  

Major findings
In this thesis, the signaling pathways that lead to adhesion, proliferation and survival 
are studied in CLL cells using different kinase inhibitors. The combination of inhibitors 
with different modes of action was shown to avoid the development of drug resistance. 
Furthermore, we demonstrated that the anti-apoptotic protein Bcl-XL plays a key role in 
drug resistance of CLL cells.

In Chapter 2, we focused on the (PI3K)/AKT pathway.  This pathway is activated after 
BCR or CD40 stimulation in CLL cells. PI3K consist of four isoforms and we demonstrated 
that combined inhibition of the α and δ isoforms results in caspase dependent killing of 
CLL cells. Consequently, targeting all isoforms with the pan-PI3K inhibitor, SAR245409 
(voxtalisib/XL765), is pro-apoptotic in CLL cells, in contrast to the PI3Kα or PI3Kδ isoform 
selective inhibitors. Importantly, the pan-PI3K inhibitor kills CLL cells irrespective of their 
p53 or ATM mutation status. Furthermore, we demonstrate that pan-PI3K inhibition blocks 
integrin-mediated adhesion of CLL cells. We also observed that the PI3K pathway is 
important for CD40/cytokine-mediated proliferation in CLL cells. 
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In Chapter 3, we have evaluated for the first time the potency of a novel dual TORK 
and DNA-PK inhibitor, CC-115, in primary CLL samples of different prognostic subgroups, 
alone or in combination with other anti-cancer therapeutics in the case of resistant CLLs. 
TORK is a downstream kinase of the PI3K/AKT pathway and DNA-PK is an important 
kinase in the DNA damage repair pathway. We showed that combined DNA-PK and 
TORK inhibition results in caspase-dependent killing of CLL cells, irrespective of their 
cytogenetic features. Moreover, inhibition of DNA-PK markedly increased the sensitivity 
of CLL cells to DNA damage-inducing anti-cancer agents. DNA-PK/TORK inhibition 
blocked key signaling events in the LN microenvironment (mimicked by CD40 activation) 
and reversed acquired resistance to both chemotherapy as well as the BCL-2 inhibitor 
ABT-199/Venetoclax by downregulation of the anti-apoptotic proteins Bcl-XL, Mcl-1 and 
Bfl-1 as well as by upregulation of the pro-apoptotic protein BIM. These preclinical data 
were corroborated in eight patients enrolled in a larger phase 1/2 clinical trial. Clinical 
response was observed with all but one patient with refractory disease, as demonstrated 
by a substantial reduction of lymphadenopathy.

As most kinase inhibitors exert an effect on the proliferation of CLL cells, we studied 
the mechanism underlying antigen-independent proliferation of CLL cells in Chapter 4. 
CD40L + IL-21 signaling and CpG signaling drives antigen-independent proliferation 
of CLL cells. Differential sensitivity to kinase inhibitors with JAK versus SYK inhibition 
discriminate the two pathways, while both modes of proliferation can be targeted with 
inhibitors of BTK and PI3Kδ. We explain the CPG-driven proliferative signaling in CLL cells 
by the interplay between TLR triggering, which leads to the secretion of autoreactive IgM 
with consequent BCR signaling.

CLL cells are highly sensitive to the BCL-2-selective BH3-mimetic, ABT-199 (venetoclax). 
However, in the microenvironment, pro-survival signals can upregulate several pro-survival 
Bcl-2 family members. In Chapter 5, we demonstrated that CD40L stimulation of CLL cells 
in vitro increased their expression of Mcl-1, Bcl-XL and Bfl-1 protein and thereby induced 
resistance to ABT-199. Interestingly, the c-Abl kinase inhibitors, dasatinib and imatinib, 
prevented CD40L stimulation driven induction of anti-apoptotic Bcl-XL, Mcl-1 and Bfl-1 in 
CLL cells, and this correlated with restored sensitivity to ABT-199. Secondly, we revealed 
that anti-CD20 monoclonal antibodies display increased capacity to induce non-apoptotic 
cell death in CD40L-stimulated CLL cells, and this can counteract resistance to ABT-199.

In the lymph nodes, IL-4 and IL-21 produced by follicular T helper cells in conjunction 
with co-stimulatory signals are important in the activation of normal B cells. In Chapter 5 
and 6, we focused on the mechanisms by which IL-21R or IL-4R stimulation affect CD40-
driven survival signals and how this affects drug sensitivity in CLL cells. Among a wide 
panel of pro- or anti-apoptotic regulators, IL-4 and IL-21 were shown to exert opposing 
effects on CD40-mediated Bcl-XL expression. Accordingly, IL-4 augmented whereas IL-21 
reduced CD40-induced resistance to fludarabine and ABT-199 in CLL cells. We discovered 
that IL-21/STAT3 signaling reduces Bcl-XL transcription whereas IL-4/STAT6 signaling 
augments Bcl-XL transcription. We demonstrated that STAT3 negatively and STAT6 
positively regulates Bcl-XL promoter activity. Bcl-XL plays a particularly important role in 
shifting the sensitivity versus resistance of CLL cells to anti-cancer drugs in the context of 
CD40 stimulation. We further examined how Bcl-XL is regulated and found that RELA/p65 
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and NF-κB2/p52, operating in the canonical or non-canonical NF-κB pathway, respectively, 
both bind to the Bcl-XL promoter. 

Taken together, the results described in this thesis have given us more insight in 
the signaling pathways that are important for the survival, adhesion and proliferation of 
CLL cells. Combining agents with different modes of action avoid the development of 
drug resistance. In Chapter 7 our results are discussed in light of new treatment strategies 
for CLL. 
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SAMENVATTING

SAMENVATTING
Chronische lymfatische leukemie (CLL) is de meest voorkomende bloedkanker in  
de westerse wereld en kenmerkt zich door de ophoping van CD5+, CD23+ monoclonale B 
lymfocyten. De behandeling van CLL is sterk verbeterd de laatste jaren en de combinatie 
van chemotherapie met een anti-CD20 antistof houdt de ziekte goed onder controle. Het 
is echter niet mogelijk om de ziekte geheel te elimineren en uiteindelijk treedt resistentie 
op, waardoor CLL cellen niet meer reageren op chemotherapie. Dit kan komen doordat 
het DNA mutaties bevat die coderen voor genen die betrokken zijn bij het DNA schade 
herstel proces, waaronder p53 en ATM. 

Het ontwikkelen van resistentie kan ook komen door het CLL micromilieu.  
In het bloed zijn CLL cellen in rustfase, maar in de lymfeklier of milt zijn ze in celdeling. In 
het lymfeklier of milt ‘micromilieu’ treedt interactie op tussen de CLL cel en omliggende 
cellen, waaronder T cellen die de CD40 ligand (CD40L) tot expressie brengen. Interactie 
met CD40L leidt tot de activatie van signalerings-routes in de CLL cel die zorgen voor een 
verminderde mate van geprogrammeerde celdood (apoptose). De T cellen produceren 
ook cytokines, en het cytokine IL-21 samen met CD40L zorgt voor deling van CLL cellen. 
Verder zorgen andere stimulaties ervoor dat CLL cellen naar de lymfeklieren migreren 
en zich daar vasthechten. Tegenwoordig is er veel interesse in medicijnen die deze 
signalerings-routes aangrijpen. Nieuwe medicijnen, zoals ibrutinib en idelalisib blokkeren 
kinases in de B cel receptor signalerings-route en zorgen ervoor dat de CLL cellen niet 
meer naar het micromilieu migreren en zich daar vasthechten. Ibrutinib en idelalisib laten 
goede klinische responsen zien maar zorgen niet voor CLL celdood, daardoor kunnen er 
cellen achter blijven die op den duur resistent worden tegen ibrutinib of idelalisib.

CLL cellen in het bloed hebben een verhoogde expressie van het eiwit Bcl-2 dat 
celdood remt en zijn daardoor erg gevoelig voor het geneesmiddel ABT-199 (venetoclax) 
dat Bcl-2 blokkeert. ABT-199 laat goede klinische responsen zien, maar CLL cellen in de 
lymfeklieren hebben een verhoogde expressie van andere eiwitten die celdood remmen,  
zoals Mcl-1, Bcl-XL en Bfl-1. Deze eiwitten worden niet geblokkeerd  door ABT-199, 
waardoor CLL cellen in de lymfeklier verminderd gevoelig zijn voor ABT-199.  

Het dus is nog steeds van klinisch belang om medicijnen te vinden die overleving,  
deling en adhesie blokkeren en die uiteindelijk kunnen leiden tot complete remissie. Om 
dit te bereiken is het belangrijk om alle signalerings-routes die voor klinisch relevante 
aspecten zorgen in CLL cellen te begrijpen, zodat nieuwe therapieën of combinatie 
kunnen worden ontwikkeld.  

Belangrijkste bevindingen
Dit proefschrift gaat over de signalerings-routes die belangrijk zijn voor de overleving van 
de CLL cel in het micromilieu en hoe de verantwoordelijke signalerings-routes kunnen 
worden geblokkeerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van verschillende kinase remmers. 
Wij laten zien dat door combinatie van verschillende remmers er geen resistentie meer 
kan optreden. Verder wordt er in dit proefschrift aandacht gevestigd op hoe resistentie 
ontstaat en dat het eiwit Bcl-XL, dat celdood (apoptose) remt, een belangrijke rol  
hierbij speelt.
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In hoofdstuk 2  richten we ons op het eiwit phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K). Dit eiwit 
word geactiveerd in CLL cellen na interactie met omliggende cellen in het micromilieu. 
PI3K bestaat uit vier isovormen en wij laten zien dat als je alle vier de isovormen blokkeert 
met een pan-PI3K remmer caspase-gemedieerde celdood optreedt. De pan-PI3K remmer, 
SAR245409 (voxtalisib/XL765), induceert meer celdood dan een specifieke isovorm-PI3K 
remmer. Deze celdood is specifiek voor de CLL cellen ongeacht de p53 of ATM mutatie 
status.  Verder laten we zien dat een PI3K-remmer zorgt dat CLL cellen zich niet goed 
kunnen vasthechten en dat de deling van CLL cellen wordt geremd. 

In hoofdstuk 3 bestuderen we een remmer (CC-115) die de eiwitten mTOR en DNA-PK 
blokkeert in CLL cellen. mTOR is een belangrijk eiwit dat wordt geactiveerd door PI3K 
en DNA-PK is een belangrijk eiwit voor het proces van het herstellen van DNA schade. 
De mTOR/DNA-PK remmer werd getest in CLL cellen van patiënten met verschillende 
prognoses, of in CLL cellen van patiënten die resistent zijn geworden tegen idelalisib. Wij 
laten zien dat gecombineerde mTOR en DNA-PK remming leidt tot caspase-gemedieerde 
celdood van CLL cellen ongeacht de prognose of idelalisib resistentie. Wanneer DNA-PK 
wordt geblokkeerd worden de CLL cellen meer gevoelig voor chemotherapie die DNA 
schade induceert. Verder zorgt een DNA-PK/mTOR remmer ervoor dat er geen CD40L+IL-
21 geïnduceerde proliferatie meer optreedt.  In de lymfeklier worden CLL cellen resistent 
tegen chemotherapie en venetoclax/ABT-199 door de verhoogde expressie van eiwitten 
die celdood remmen,  zoals Mcl-1, Bcl-XL en Bfl-1. De DNA-PK/mTOR remmer CC-115 
verlaagt de expressie van Mcl-1, Bcl-XL en Bfl-1 waardoor CLL cellen weer gevoelig 
worden voor chemotherapie en venetoclax. CC-115 is ook getest in 8 CLL patiënten 
in een klinische trial. CC-115 gaf een goede respons en 7 van de 8 patiënten had een 
verminderde lymfadenopathie.

Omdat de meeste kinase remmers een effect hadden op de proliferatie van CLL cellen, 
werd in hoofdstuk 4 het mechanisme dat leidt tot antigeen-onafhankelijke proliferatie 
onderzocht. Zowel CD40L + IL-21 signalering en CpG signalering kunnen leiden tot 
antigeen-onafhankelijke deling van CLL cellen. Deling geïnduceerd door CD40L + 
IL-21 kan worden geblokkeerd door een JAK remmer en deling geïnduceerd door CpG 
kan worden geblokkeerd door een SYK remmer. Proliferatie geïnduceerd door beide 
stimulaties kan worden geblokkeerd door een BTK of PI3Kδ remmer. Verder laten we zien 
dat proliferatie door CpG ontstaat doordat TLR stimulatie indirect, via secretie van IgM, 
de BCR stimuleert. 

CLL cellen in het bloed hebben een verhoogde expressie van het eiwit Bcl-2 en zijn 
erg gevoelig  voor de Bcl-2 remmer ABT-199/venetoclax. In hoofdstuk 5 laten we zien dat 
CLL cellen in de lymfeklieren een verhoogde expressie hebben van andere eiwitten die 
celdood remmen,  zoals Mcl-1, Bcl-XL en Bfl-1. Deze eiwitten worden niet geblokkeerd  
door ABT-199, waardoor CLL cellen in de lymfeklier minder gevoelig zijn voor ABT-199. 
We laten zien dat c-Abl remmers de anti-apoptotische eiwitten Mcl-1, Bcl-XL en Bfl-1 
verlagen waardoor CLL cellen weer gevoelig worden voor ABT-199. Verder laten we zien 
dat CLL cellen in de lymfeklieren gevoelig zijn voor de anti-CD20 antilichamen en zorgt 
voor celdood. Cellen in het bloed zijn weer gevoelig voor ABT-199 geïnduceerde celdood, 
waardoor een anti-CD20 antilichaam en ABT-199 een goede combinatie is.  
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T cellen in het micromilieu produceren cytokines, waaronder IL-21 en IL-4, die 
belangrijk zijn voor de T cel en CLL cel interactie. In hoofdstuk 5 en 6, bestudeerden 
we de effecten van IL-21 en IL-4 op de medicijn gevoeligheid van CLL cellen. CD40L-
geïnduceerde resistentie wordt negatief beïnvloedt door IL-21 en positief door IL-4. Dit 
komt doordat IL-21/STAT3 zorgt dat het anti-apoptotische eiwit Bcl-XL omlaag gaat en 
IL-4/STAT6 zorgt dat Bcl-XL expressie omhoog gaat. De resistentie van CLL cellen wordt 
grotendeel veroorzaakt door Bcl-XL, want als Bcl-XL volledig wordt geblokkeerd, worden 
CLL cellen weer gevoelig voor chemotherapie en ABT-199. Verder laten we zien dat Bcl-XL 
expressie wordt gereguleerd door de activatie van de klassieke en alternatieve NF-κB 
signalerings-routes na CD40 stimulatie. 

De resultaten in de hoofdstukken tonen de signalerings-routes aan die belangrijk 
zijn voor overleving, proliferatie en adhesie van de CLL cellen. Combinatie van remmers 
die verschillende biologische eigenschappen van de CLL cellen remt, zorgt ervoor dat 
er geen resistentie kan optreden in CLL cellen. In hoofdstuk 7 worden deze combinatie  
therapieën besproken.
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2012
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110

80

42

3.9

2.9

1.5
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EXIM Retreat

EXIM Retreat

2012-2016

2012-2016

2012-2016

2013

2013

2014

128

128

128

28

28

28

4.5

4.5

4.5

1

1

1

(Inter)national conferences - Poster presentations

iwCLL, Cologne, Germany

Annual Dutch Society of Immunology Meeting, Noordwijkerhout, 
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Annual Dutch Society of Immunology Meeting, Kaatsheuvel, 
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DCLLSG meeting, Bonn, Germany 

European Association of Cancer Research (EACR) meeting, 
Amsterdam, the Netherlands
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2013

2014

2015

2016

30

30

30

22

22

1.1

1.1

1.1

0.8

0.8

(Inter)national conferences Oral presentations

Annual Dutch Hematology Congress (HOVON-NVvH), Arnhem, 
The Netherlands

Annual Dutch Hematology Congress (HOVON-NVvH), Arnhem, 
The Netherlands

Young investigators meeting international workshop CLL, iwCLL, 
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2015

2015

22

22

40

0.8

0.8

1.4
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1

2.3

Lecturing

Experimental Immunology Bachelor Course, Medicine UVA
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Experimental Immunology Bachelor Course, Medicine UVA

2014

2015

2016

8

8

8

0.3

0.3

0.3
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schieten tekort om je te bedanken. Jij stond mij altijd bij als analist en nooit was 
iets teveel voor jou. Ik kon altijd heel erg met je lachen en ik ga onze tijd samen in  
de flowkast erg missen. 

Lieve Vera, Veer, mijn beste liefste vriendinnetje, je was er altijd voor me. Je hebt mij echt 
gesteund de laatste tijd en je bent altijd een luisterend oor geweest. Je was altijd heel 
erg betrokken en had goede adviezen en daar ben ik heel erg dankbaar voor. We hebben 
samen veel leuke dingen meegemaakt en ik kan met heel mijn hart zeggen dat ik je echt 
een prachtvriendin vind.

Ook wil ik jou, Gregor, bedanken. Jij hebt mij in het begin van mijn promotieonderzoek 
bijgestaan als analist en veel werk verricht. Jij hebt mij daarmee ontzettend veel geholpen 
en zonder jou waren het nooit zulke mooie projecten geworden. 

Jacoline en Chris, jullie hebben mij op weg geholpen als student en daarna als beginnend 
PhD student. Bij jullie kon ik altijd terecht voor vragen en hulp in het lab. Chris, wat was 
het altijd gezellig in het lab en wat was onze eend in agar mooi. Zelfs nu kan ik nog bij jou 
terecht met vragen over het schrijven. Je bent een echte vriend geworden.

 Emilie en Victor, wat mis ik onze koffiebreaks waar ik altijd terecht kon met vragen. Emilie, 
je hebt mij veel geholpen met het opzetten van nieuwe experimenten en daarvoor ben ik 
je dankbaar. Victor, wat moet ik toch zonder jou? Ik zie je inmiddels als een mentor en ik 
wil je bedanken voor alles. Mijn vragen kon en kan ik altijd bij je kwijt en ook nu help je 
mij nog steeds enorm met het schrijven van beursaanvragen. Ik kijk naar je op en vind het 
ontzettend knap wat je allemaal al hebt bereikt. 

Dieuwertje, bedankt voor al je hulp met de MLPA’s en sequensen, en Ingrid, ik kon altijd 
voor alle moleculaire vragen bij je terecht en je had altijd wel een beetje LB medium voor 
mij te leen. 

Slinger, Erik, wat heb je mij toch veel geholpen in het laatste jaar. Niet alleen hebben we 
samen een mooi project gehad, maar je stond ook altijd voor mij klaar met hulp. 

Katinka en Sonia, bedankt voor jullie inzet en bijdrage aan mijn promotieonderzoek, het 
was erg leerzaam om jullie stagebegeleider te zijn. 

Ik wil al de leden en ex-leden van de Immuno-hematologie/apoptose groep bedanken 
voor de fijne werksfeer en de gezellige lunches de laatste vier jaar. 

Ook de mensen van Lymmcare/pathologie wil ik bedanken, met name Marcel, Jeroen, 
Martin en Mahnoush. Bedankt voor het beantwoorden van al mijn vragen en hulp in  
het lab. 
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Al mijn kamergenoten van de laatste vier jaar, bedankt voor de gezellige tijd en het 
beantwoorden van mijn vragen die ik er soms random uitgooi. Heel knap dat jullie het 
hebben volgehouden met mij.

De Borrelcommissie, Melissa, Boy, Nienke, Machiel, wat hebben wij toch gezellige 
borrels georganiseerd, mede mogelijk gemaakt door Theo en de gin tonics. Theo, ik wil 
je niet alleen bedanken voor de borrels, maar ook voor jouw hulp met het schrijven van  
mijn beursaanvragen.

Iris, Joris, Femke, Hanneke, Christa, Tom, Nina en Lauren, met jullie had ik niet alleen  
de gekste borrels op het werk, maar ook heel leuke uitstapjes naar de Parade, 
 Casablanca, ADE-feestjes en andere (te) gekke feestjes. Ik hoop dat we veel van die 
leuke uitstapjes zullen blijven maken. En Hannie, dat ik nog jaren competitief met je 
mag yogaën. 

Mijn allerliefste fietsmaatjes, Michiel en Daan, we hadden echt de leukste en gekste 
gesprekken op de fiets en ik heb echt de beste tijd met jullie gehad op KO. Ik ben super 
trots op alles wat jullie hebben gedaan en bereikt en ik weet zeker dat jullie de beste 
artsen ooit worden. Daan, je was mijn steun en toeverlaat, ik kon altijd bij je terecht met 
mijn gekke drama issues en je had vaak een stuk chocola voor mij klaarliggen (wat mij 
natuurlijk meteen weer gelukkiger maakt).

De Oioioi-meiden: Tialda, Sandrijn, Eveline, Karin, Evangeline, Michelle, Karlijn, Kay en 
Vera, jullie zijn echt de liefste vriendinnetjes ooit. We hebben de leukste tijd samen, van 
glijden op de piste tot glijden in de kroeg (op het refrein van Danza Kuduro). Wat denk 
ik met een fijn gevoel terug aan de hilarische stapavonden en weekenden die we samen 
hebben gehad, maar ook de steun die we van elkaar krijgen. Ik ben zo trots op jullie 
allemaal wat jullie tot nu toe hebben bereikt en ik weet dat we nog heel veel mooie dingen 
samen gaan meemaken.

Lieve Danny, wat ben jij toch een heerlijke beste vriend. Ik kan altijd met je lachen 
en heb echt de gezelligste tijd met je. Ik waardeer onze gesprekken enorm en ik vind  
je een prachtmens. 

Lieve Eveline, Eef, ooit begonnen als feestvriendinnetjes, maar nu kan ik je oprecht een 
heel goede vriendin noemen die ik echt niet meer weg kan denken uit mijn leven. Wat ben 
jij toch een lieverd met geweldige humor. Van jouw levenshouding kan ik nog veel leren. 

Lieve Chris, wat ben je een fijne vriend, bedankt voor je betrokkenheid. Ik kan altijd bij je 
terecht met al mijn verhalen. 

Ik wil ook mijn lieve vrienden uit Eindhoven (Tim, Tino, Peter, Martijn, Nick, Gidi, Sanne, 
Gerben, Joyce, Bas en Mariëlle) bedanken voor de gezellige en hysterische feestjes  
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de laatste jaren. In het bijzonder wil ik Emiel bedanken, je bent echt een heel goede 
vriend waar ik altijd bij terecht kan. Ik kan met jou heerlijk op boevenpad, maar ook voor 
goede gesprekken kan ik bij jou terecht. 

Ik wil mijn (oud)huisgenoten, Daphne, Daniëlle en Rob bedanken voor de gezellige tijd 
in het huis. Jullie wisten mij altijd op te beuren als ik gestrest thuis kwam. Daphne en 
Daniëlle, jullie zijn inmiddels ook heel goede vriendinnetjes geworden. Wat heb ik een 
steun aan jullie gehad en wat ben ik er trots op wat jullie al hebben bereikt.

Lieve Jip, Harm, Yordi, Isabella, Olan en Marle, bedankt dat jullie mijn vrienden zijn, 
bij jullie kon ik terecht met mijn frustraties, maar vergat ik ze ook meteen door de vele  
leuke feestjes.

Lieve wintersportgroep, John, Betty, Jean Paul, Laura, Freddy en Meranda, door onze 
jaarlijkse wintersportweek kon ik eindelijk ontspannen. Ik ga onze wintersport de komende 
jaren echt missen. 

Ook wil ik natuurlijk mijn familie bedanken en met name Oma, Kristen en Danique. 
Bedankt voor jullie steun en toeverlaat. 

Lieve Pap en Mam, ik kan mij geen betere ouders wensen. Wat vind ik het fijn dat jullie zo 
in mij geloven en zonder jullie was dit boekje er nooit gekomen. Jullie hebben mij altijd 
gesteund in alles wat ik deed, van mijn studies tot aan mijn promotie. Het is een fijne 
gedachte om te weten dat jullie dat voor altijd zullen blijven doen. Jullie staan voor mij 
klaar en wat vind ik het fijn als ik jullie trots kan maken. Ik hou ontzettend veel van jullie.

Liefste Rik (mijn moeder gaat nu een beetje jaloers zijn dat jij als laatste wordt genoemd), 
als mede-promovendus weet je hoe stressvol het leven soms kan zijn. Je hebt mij de 
laatste tijd enorm gesteund en veel wijze raad gegeven. Tijdens onze mooie reis samen 
door Oeganda was ik de meest stressvolle periode van mijn leven zo vergeten en ik hoop 
dat we nog vele mooie reizen mogen maken. We hebben het ontzettend leuk samen en ik 
kan niet wachten om samen met jou het avontuur in Australië aan te gaan. 


