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cellen die vooral aanwezig is in het slijmvliesweefsel tijdens de herstelfase na een ontsteking en in 
homeostase. Aldus concludeer ik dat  de in hoofdstuk 2 genoemde transdifferentiatie van ILC3 naar 
ILC1 een reversibel proces is

In hoofdstuk 4 wordt voorts beschreven door welke signalen ILC2 geactiveerd worden en van welke 
cellen deze signalen afkomstig kunnen zijn. Verder is in dit hoofdstuk onderzocht welke intracellulaire 
signaalpaden door ILC2 worden gebruikt voor het produceren van ILC2 specifieke cytokines.  

Al laatste zijn in hoofdstuk 5 de ILC populaties in longweefsel van COPD patiënten en in poliepen 
van chronisch rhinosinusitis (CRS) patiënten vergeleken met controlegroepen. In COPD wordt een 
substantiële afname van ILC2 gevonden, terwijl  in CRS de frequentie van ILC2 juist is toegenomen.  
COPD en CRS zijn verschillende soorten ontstekingsziekten die respectievelijk zijn geassocieerd met 
IL-12 en IL-1β en met IL-4. In dit hoofdstuk  wordt beschreven dat deze cytokines het fenotype van de 
ILCs kunnen beïnvloeden; net zoals tussen ILC1 en ILC3 is transdifferentiatie tussen ILC1 en ILC2 een 
reversibel proces dat afhankelijk is van het micromilieu waar deze cellen aan worden blootgesteld. 

Samengevat hebben de resultaten van het in dit proefschrift beschreven onderzoek geleid tot de 
identificatie van een hiervoor nog onbekende ILC subset (ILC1) die vooral voorkomt in een bepaald 
soort ontstekingen. Ook blijkt uit mijn resultaten dat alle ILC subsets een bijzonder plastisch 
type lymfocyten zijn die in staat zijn in elkaar te transdifferentiëren onder invloed van bepaalde 
omgevingssignalen.  Hierdoor kunnen ze snel en efficiënt reageren op veranderingen van het 
micromilieu, zonder dat eerst nieuwe cellen hoeven te worden gerekruteerd vanuit de periferie. 

De identificatie van een “inflammatoire”  ILC subset en de signalen die deze en andere ILCs reguleren 
bieden mogelijk nieuwe perspectieven voor de ontwikkeling van therapeutische interventies. 

SAMENVATTING 
De buitenste cellaag (epitheelcellen) van de huid, de darmwand en de luchtwegen  staat direct in 
contact met de buitenwereld en is daardoor geplaveid met een grote hoeveelheid bacteriën. Deze 
bacteriën dragen bij aan nutriëntopname, de ontwikkeling van het afweersysteem en beschermen 
tegen pathogenen. Het is belangrijk dat de bacteriën in het epitheeloppervlak in de juiste verhouding 
aanwezig zijn en dat zij zich op de juiste plek  bevinden. Dysbiose (d.w.z. afname van de diversiteit) 
en translocatie van bacteriën kan leiden tot ernstige pathologie, zoals chronische ontstekingsziekten, 
infectieziekten en stofwisselingsziekten.  

Onder het bacterierijke epitheeloppervlak van  de darm en de longen bevindt zich steriel 
slijmvliesweefsel. Dit slijmvliesweefsel is verrijkt met afweercellen,  die door signaaltransductie 
zorgen voor het behoud van die strikte scheiding en ordening van de microflora. Zo dragen zij in 
belangrijke mate bij aan het behoud van de mucosale homeostase. Recent onderzoek heeft 
uitgewezen dat vooral een specifiek type afweercellen hierbij een belangrijke rol speelt. Dit is een 
familie van  lymfocyten, die behoort tot het aangeboren immuunsysteem en zodoende  worden deze 
cellen “innate lymphoid cells” (ILCs) genoemd. Tot op heden zijn hiervan drie verschillende subsets 
beschreven: ILC1, ILC2 en ILC3.  

Het soort signalen dat wordt uitgescheiden door ILCs en de mate waarin dit gebeurt, hangt zowel  
af van het samenspel tussen ILCs met andere soorten afweercellen, als ook van de interacties die 
ILCs aangaan met de microflora, stromale cellen en de epitheellaag.  De strategische locatie van 
de ILCs in het slijmvliesweefsel en de verschillende effector functies zorgen er voor dat ILCs direct 
kunnen reageren op plotselinge veranderingen in het micromilieu. Zonodig kunnen zij direct andere 
effector cellen instrueren, met als doel de mucosale homeostase te bewaken of te herstellen door 
middel van het initiëren van een beschermende afweerrespons. Echter, wanneer dit niet goed is 
gereguleerd kunnen ILCs ook bijdragen aan afweercel gemedieerde pathologie (immunopathologie) 
van de longen en darmen. 

In dit proefschrift naar de biologie van humane ILCs beschrijf ik de intracellulaire en intercellulaire 
signalen die betrokken zijn bij de regulatie van de verschillende ILC subsets. In hoofdstuk 2 
worden allereerst de verschillende ILC subsets die voor komen in de humane darm beschreven. 
Onder homeostatische condities blijkt de darm grotendeels uit ILC3 te bestaan. Maar in ontstoken 
darmweefsel, zoals bij patiënten  die lijden aan de ziekte van Crohn, blijkt de frequentie van ILC3 
zich omgekeerd evenredig te verhouden tot de in dit hoofdstuk voor het eerst beschreven pro-
inflammatoire ILC1. ILC1 blijken vooral te expanderen in ontstoken weefsels dat is geassocieerd met 
verhoogde waarden van type 1 cytokines, zoals interleukin (IL)-12 interferon (IFN)-γ,  tumor necrosis 
factor (TNF)-α. Bovendien blijken ILC3 onder invloed van IL-12 te transdifferentiëren naar de pro-
inflammatoire ILC1. In hoofdstuk 3 beschrijf  ik vervolgens hoe deze ILC1 onder invloed van IL-23 en 
IL-1β weer terug differentiëren naar ILC3.  Dit proces wordt versterkt in de aanwezigheid van retinoine 
zuur, een vitamine A metaboliet dat wordt geproduceerd door een bepaald type dendritische 
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Dankwoord

Naast de hiervoor genoemde commissieleden wil ook graag prof. Mebius, prof. Baeten en prof. van 
der Poll bedanken voor het zitting nemen in mijn leescommissie en het (versneld) beoordelen van 
mijn proefschrift. 

Mijn proefschrift had niet tot stand kunnen komen zonder de fantastische samenwerking met het 
gastrointestinale chirurgie team van het AMC. In het bijzonder wil ik dr. Buskens en prof. Bemelman 
daarvoor bedanken.

Dan mijn paranimfen, Marius en Eef. Beste Marius, wij zijn ongeveer tegelijkertijd aan het 
promotietraject begonnen. Lange dagen hebben we gemaakt, heel veel zelfs, maar afzien was het 
eigenlijk nooit. Onze diners bij de drive-in tijdens het nachtelijke sorten en de borrels in het Gasthuys 
om resultaten te bespreken heb ik fantastisch gevonden en mis ik nu enorm. En dan natuurlijk nog 
onze uitvinding. Dat het werkt is zeker, we moeten het alleen nog even laten zien. En natuurlijk werd 
jij mijn paranimf. Bedankt! Beste Eef, vanzelfsprekend ben jij mijn andere paranimf. Al heb je geen 
idee waar ik me al die jaren nou precies al mee bezig houd, toch heb je altijd oprechte interesse 
getoond. En ook help je me altijd om te relativeren als ik me ergens druk over maak. Bedankt dat je 
mijn paranimf wil zijn. 

Verder wil ik natuurlijk de leden van het Spits-team bedanken. Beste Jenny en Charlotte, jullie 
vormden in de eerste jaren als twee-eenheid de kern van het team. In het begin vond ik het daardoor 
wat lastig om mijn plek te vinden, maar na verloop van tijd veranderde dat. Er ontstond een prettige 
samenwerking tussen ons drieën die geleid heeft tot prachtige publicaties. Beste Xavi en Suzanne, 
jullie hebben het afgelopen jaar in een recordtijd een enorme hoeveelheid data gegenereerd. Zonder 
jullie enorme inzet en enthousiasme was ons mooie paper er niet gekomen. Bedankt! Beste Lisette, 
af en toe vergat ik even dat je nog student was; je draaide al gauw mee als volwaardig onderzoeker. 
Bedankt voor jouw bijdrage aan ons mooie paper en natuurlijk fantastisch dat je nu als PhD student 
bij ons bent teruggekomen. Ondertussen is het team nog verder uitgebreid en nu ik dit schrijf besef 
ik opeens dat het allemaal vrouwen betreft:  Kristine, Mara, Maho, Melanie, Vera, Mette, Joannah, 
Loes, Cynthia, Sophie, Kim en Nathalie.  Allemaal hebben jullie op een of andere manier geholpen dit 
proefschrift tot stand te laten komen. Hartelijk dank.

Natuurlijk wil ook de mensen van HIS-muis faciliteit en van de sort faciliteit bedanken. Beste Kees, 
Arie, Esther Julien, Berend en Toni, hartelijk dank voor al jullie hulp. 

Tenslotte, lieve Ber, zonder jou was het me nooit gelukt. Jouw onvoorwaardelijke steun, betrokkenheid, 
enthousiasme, geduld en vertrouwen vind ik heel bijzonder. Dank je wel, ik hou heel veel van je. 

DANKWOORD
“Dat lijkt me niet nodig; immunologie leer je hier”, was jouw antwoord toen ik aan het begin van mijn 
promotietraject voorstelde een cursus immunologie voor PhD studenten te volgen. Beste prof. Spits, 
beste Hergen, ik had me geen betere mentor in de immunologie  en geen interessantere promotieplek 
kunnen wensen. Je hebt enorm veel kennis en ervaring en weet altijd weer een verrassende 
invalshoek te vinden. Ik heb tijdens de wekelijkse meeting op woensdagochtend genoten van jouw 
traktaties op  studies uit de oude doos, die af en toe nog verrassend actueel bleken te zijn. Je hebt 
me vrijheid gegeven om me te ontwikkelen als onderzoeker. Heel veel dank voor alles. En wat betreft 
de cursus, ik denk dat je gelijk hebt gehad. Ik hoop de komende jaren van je te kunnen blijven leren.

Dear Carla, immunology started for me in San Diego at the Salk Institute during my visit at the Lemke 
lab. At that time as a student in neurosciences, I expected to study a certain family of proteins related 
to the nervous system, but instead I started working on immune cells of the intestinal tract. Quite a 
different topic, but it made me soon realize that it is immunology that I like the most. Your dedication, 
enthusiasm, and passion for science are contagious, and inspired me to pursue a scientific career in 
immunology. I remember well that you asked me to read the decision letter of your job-interview 
at Yale University, because you were too nervous. Of course they wanted to have you there, and I 
feel honoured that I had the possibility to join you as your first student. We built up the Rothlin-lab, 
together with Antonio and Leo, and I feel very special having been part of that. Also I would like to 
thank you for being part of my committee and coming over for my thesis defence. It means a lot to 
me, thank you so much.

Na mijn afstuderen wist ik dus zeker dat ik wilde promoveren op het gebied van intestinale 
immunologie. Een klein probleem was echter dat ik geen immunologie achtergrond heb en zodoende 
niet wist bij wie of waar ik dit zou kunnen doen. Ik heb vele ziekenhuizen en onderzoeksinstituten 
in Nederland aangeschreven. Beste prof. van den Brink, beste Gijs, jij reageerde direct enthousiast 
en ik was erg blij dat ik bij jouw groep in Leiden destijds een presentatie mocht geven. Jij bracht me 
in  contact met Wouter op het AMC, waar ik de mogelijkheid had een beurs aan te vragen om mijn 
onderzoek voort te zetten. Beste prof. de Jonge, beste Wouter, ik ben blij dat je mij de mogelijkheid 
hebt gegeven om bij jou in het lab aan de slag te gaan. Dat later ook Gijs op het Tytgat Instituut zou 
gaan werken wist ik toen nog niet en al helemaal niet dat ook Hergen zich weer zou vestigen op het 
AMC. Doordat jullie toen vertrouwen in mij hadden,  kan ik nu mijn thesis verdedigen. Ik vind het dan 
ook ontzettend leuk dat jullie beide zitting hebben genomen in  mijn commissie. Veel dank voor alles. 

Graag wil ik ook dr. Blom, mijn co-promotor bedanken. Beste Bianca, halverwege mijn promotietraject 
ben ik vanuit het Tytgat naar jouw lab verhuisd op de afdeling Celbiologie en Histologie waar ik me 
mede dankzij jou direct welkom voelde. Ik val regelmatig je kamer binnen voor advies, met ideeën en 
vragen. Ik hoop dat te kunnen blijven doen.




