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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Achtergrond

Tijdens mijn medicijnen studie was het woordenboek Pinkhof een belangrijke leidraad om de 

medische taal eigen te maken. Ik moet dan ook glimlachen als ik een aantal jaar later haar verklaring 

voor de term “aderverkalking” nog eens opzoek. Het is vrij kort; “onjuiste term, zie atherosclerose”.

Drijfveren voor atherosclerose-onderzoek

Atherosclerose is een aandoening van de vaatwand, zich manifesterend in hart- en vaatziekten 
zoals een hartinfarct of beroerte. Hart- en vaatziekten ten gevolgen van atherosclerose 
vormen de belangrijkste oorzaak van ziekte en sterfte wereldwijd. Ook dichter bij huis, in 
Nederland, sterven er elke dag 100 mensen aan de gevolgen van atherosclerose. Hoewel het 
sterftecijfer gestaag blijft dalen, zal het voorkomen (de prevalentie) van atherosclerose blijven 
stijgen. In 2030 zullen we naar verwachting 840.000 patiënten voor hart- en vaatziekten 
behandelen in Nederland, onder meer als gevolg van de bevolkingsgroei als door onze 
langere levensverwachting. Daarom zijn de maatschappelijke en economische lasten van 
deze aandoening ook enorm; in Nederland is atherosclerose één van de duurste medische 
aandoeningen, met een kostenpost van 8.3 miljard euro in 2011.

Primaire preventie van atherosclerose richt zich vrijwel uitsluitend op het opsporen en 
behandelen van traditionele risicofactoren, zoals geslacht, leeftijd, rookgedrag, bloeddruk en 
vetwaardes in het bloed. Echter, deze risico-inschatting heeft slechts een matig voorspellende 
waarde; meer dan 75% van de klinische manifestaties van atherosclerose treedt op bij 
individuen die met de huidige benadering worden geclassificeerd als hebbende een laag 
of intermediair risico. Ook in de secundaire preventie (dus bij patiënten die reeds de ziekte 
hebben) blijkt deze strategie niet afdoende, aangezien meer dan 1 op de 5 patiënten na een 
doorgemaakt hartinfarct of beroerte binnen 30 maanden opnieuw klachten zal krijgen. 

Kortom, wij moeten beter begrijpen wie er risico loopt, wat dit risico bepaalt en hoe we dit 
risico kunnen verminderen. 

De evolutie van atherosclerose en de rol van ontsteking

Onderzoek naar de ontstaanswijze van atherosclerose reikt al ver terug. In 1913 ontdekt 
Anitschkow dat konijnen door middel van een hoog vet dieet atherosclerose ontwikkelen. 
Zijn experimenten luiden een eeuw in waarin de atherogene rol van vetrijke eiwitten 
(lipoproteïnen) verder wordt belicht. Epidemiologisch onderzoek toont dat mensen met 
een hoog low-density lipoproteïne cholesterol (LDL-c; het “slechte” cholesterol) meer risico 
hebben op hart- en vaatziekten. Daarnaast bevestigen interventie studies het gunstige effect 



Nederlandse Samenvatting

253  

van vetverlaging (LDL-c) door middel van statines. 

Dat ontsteking een rol speelt in atherosclerose wordt al vroeg onderkent; in de 19e eeuw 
beschrijft Virchow de atherosclerotische plaque als een actief ontstekingsproduct. Echter, 
onderzoek naar de rol van ontsteking in atherosclerose neemt pas echt een vlucht vanaf 1999, 
na het verschijnen van het baanbrekende artikel van Russel Ross getiteld “Atherosclerosis is 
an inflammatory disease”. 

Het huidige concept van atherogenese stelt dat verscheidende irriterende factoren, zoals 
hoge waardes van lipoproteïnen (zoals LDL-c en Lp(a)), de binnenkant van de vaatwand (de 
endotheelcel laag) kunnen beschadigen. Als gevolg van deze endotheelschade, kunnen vetten 
die in de bloedbaan circuleren zich ophopen in de vaatwand. Aldaar nemen deze vetten een 
geoxideerde vorm aan (zoals oxLDL of OxPL). Als een natuurlijke reactie op dit proces gaan 
ook ontstekingscellen (zoals monocyten) de vaatwand in; eenmaal in de wand transformeren 
deze cellen tot macrofagen. In lijn met haar letterlijke vertaling, namelijk veelvraat, proberen 
deze macrofagen de geoxideerde producten op te ruimen. Echter, macrofagen kunnen het 
vet niet kwijt en vormen schadelijke schuimcellen (foam cells). Wat in wezen dus begint als 
een herstelpoging leidt uiteindelijk tot een vetrijke ontsteking; kenmerkend voor de vroege 
atherosclerotische laesie, de zogenaamde fatty streak. Gedurende vele jaren ontwikkelt 
deze fatty streak zich uiteindelijk tot een kwetsbare atherosclerotische plaque, voornamelijk 
gedreven door ontstekingsreacties.

DOEL VAN DIT PROEFSCHRIFT

De afgelopen 15 jaar is er ontzettend veel gepubliceerd over de rol van ontsteking in 
atherosclerose. Echter, het merendeel van deze studies behelst cel- en dieren-onderzoek, 
zoals geïllustreerd in Figuur 1 in Hoofdstuk 1. Dit proefschrift beoogt om juist in mensen 
de relevantie van ontsteking in atherosclerose te bestuderen aan de hand van de volgende 
thema’s: 

1. De mate van (vaatwand)ontsteking in mensen, in het spectrum van gezond tot ziek; 
2. Het stimulerende effect van atherogene lipoproteïnen (LDL en Lp(a)) op deze 

ontstekingslast; en
3. De therapeutische waarde van ontstekingsremmers in patiënten met atherosclerose.

Terugkomend op de eerder gestelde wie-wat-hoe kwesties, stelt dit proefschrift een belangrijke 
rol voor vetgedreven ontsteking in atherosclerose. 
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INHOUD

Hoofdstuk 1 onderstreept de klinische en maatschappelijke relevantie van atherosclerose 
onderzoek, en beschrijft de behoefte aan klinische vertaalslag van de rol van ontsteking 
in atherosclerose. In de drie delen behandelt dit proefschrift: de systemische verhoogde 
ontstekingsactiviteit in patiënten met atherosclerose, het stimulerende effect van atherogene 
lipoproteïnen op ontsteking, en  tot slot, ontstekingsremmers als therapie voor patiënten met 
atherosclerose.

Deel I - Systemisch verhoogde ontsteking in atherosclerose in beeld

Het eerste deel van dit proefschrift beschrijft de verhoogde ontstekingsgraad in patiënten 
met atherosclerose, onder andere geobjectiveerd door beeldvormende technieken 
(imaging). Een veelgebruikte methode is positronemissietomografie gecombineerd met 
computertomografie (PET/CT); een nucleaire techniek die gebruik maakt van radioactieve 
tracers, zoals fluor-18-deoxyglucose (18F-FDG). Deze tracer heeft dezelfde biologische 
eigenschappen als glucose (suiker), maar kan niet worden afgebroken en stapelt zich in de 
cel; genaamd “metabolic trapping”. Hierdoor kan de glucosestofwisseling van een cel, wat 
dient als maat voor de metabole activiteit, worden gekwantificeerd. Verschillende celtypes 
staan bekend om hun hoge metabole behoefte, zoals snel delende cellen (proliferatie) maar 
ook ontstekingscellen. 

De grote hoeveelheid ontstekingscellen, met name macrofagen, in plaques maakte 18F-FDG 
PET/CT imaging ook interessant voor atherosclerose. Sinds haar eerste toepassing in 2002, 
hebben verschillende histologische, gen expressie en biomarker studies 18F-FDG opname 
gevalideerd als een marker voor (macrofaag gedreven) vaatwandontsteking. In hoofdstuk 
2 vragen we ons af welke mate 18F-FDG opname (uitgedrukt als de target-to-bloodpool 

ratio, TBR) als pathologisch (als teveel) kan worden beschouwd. Hiertoe hebben we in drie 
verschillende groepen mensen de 18F-FDG opname in de wand van de hoofdslagader (de 
aorta) en de halsslagaderen (de carotiden) gemeten. Door 18F-FDG opname in de vaatwand 
van gezonde mensen als fysiologisch te beschouwen, worden afkapwaarden voor vaatwand 
18F-FDG opname bepaald. Dit hoofdstuk toont dat de overgrote meerderheid van patiënten 
met (risicofactoren voor) hart- en vaatziekten deze afkapwaarden overschrijden. Met andere 
woorden, de meeste patiënten hebben, ondanks de huidige medicijnen en behandelingen, 
teveel ontsteking in hun vaatwand. Deze bevinding benadrukt de ruimte voor aanvullende 
strategieën om vaatwandontsteking in patiënten met atherosclerose te verminderen. 
Dit hoofdstuk schetst ook het perspectief van 18F-FDG PET/CT om in toekomstige studies 
geschikte kandidaten voor nieuwe therapieën te selecteren, als ook op een reproduceerbare 
wijze haar effect te meten in relatief kleinschalige studies.
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Naast de lokale ontsteking in de vaatwand, beschrijven we in hoofdstuk 3 de continue 
toestroom van circulerende ontstekingscellen naar atherosclerotische plaques in patiënten. 
Om dit te onderzoeken worden ontstekingscellen (perifere mononucleaire bloedcellen, 
PBMCs, waaronder monocyten) geïsoleerd uit het bloed, gelabeld met een radiolabel 
(99mtechnetium, 99mTc) en teruggegeven aan de deelnemer. Eenmaal terug in het bloed volgen 
we deze gelabelde ontstekingscellen middels single photon emission computertomografie 
gecombineerd met computertomografie (SPECT/CT). Als een soort tussenstop, verzekeren 
we eerst dat de isolatie en labeling procedures het gedrag van deze ontstekingscellen 
niet significant beïnvloeden. Vervolgens wordt beeldvorming verricht in 10 patiënten 
met gevorderde atherosclerotische plaques - aangetoond door magnetische resonantie 
beeldvorming (MRI, kernspinresonantie) en 18F-FDG PET/CT -  als ook 5 gezonde individuen. 
In dit hoofdstuk objectiveren we de snelle influx van ontstekingscellen in atherosclerotische 
plaques van patiënten, uitgedrukt als de arterial wall-to-bloodpool ratio, ABR. Ook opvallend is 
dat de stapeling van ontstekingscellen (een functioneel verschil) niet in verband staat met de 
dikte van de vaatwand op de MRI (een anatomisch verschil), maar wel met vaatwandontsteking 
(r=0.88) gemeten met PET (ook een functioneel verschil). Dit onderschrijft het verschil tussen 
plaque grootte en plaque functie, als ook de ruimte voor verfijning van conventionele 
beeldvorming door functionele applicaties, uiteindelijk bedoelt om de risico inschatting 
van de patiënt de verbeteren. Naast vaatwand karakteristieken correleert de ontstekingscel 
stapeling in de vaatwand ook met plasma LDL-c (r=0.77) in patiënten; een verband wat verder 
wordt belicht in het tweede deel van dit proefschrift. Waar de rol van ontstekingscellen in de 
initiatie van atherosclerose buiten kijf staat, laat deze studie voor het eerst in mensen zien 
dat ontstekingscellen ook in een vergevorderd stadium van atherosclerose continu migreren 
naar ontstoken plaques. 

In hoofdstuk 4 beschrijven we vervolgens dat ook de productie organen van 
ontstekingscellen, namelijk beenmerg en milt, zijn aangedaan in atherosclerose. Eerder is 
aangetoond dat de activiteit van deze hematopoïetische organen tijdelijk toeneemt in de 
(semi-) acute fase van een hartinfarct. Echter hier brengen wij in beeld, middels 18F-FDG 
PET/CT, dat de hematopoïetische activiteit in beenmerg en milt waarschijnlijk chronisch is 
verhoogd in patiënten met atherosclerose (n=26) in vergelijking met controles (n=25). Om dit 
verschil verder op celniveau te bestuderen, hebben we een cohort van 953 kankerpatiënten 
bestudeerd, van wie hematopoïetische stam en voorloper (progenitor) cellen (afgekort 
HSPCs) waren geïsoleerd in het kader van een autologe stamceltransplantatie. In dit cohort 
identificeren we 18 patiënten met hart- en vaatziekten, als ook 30 controles. In retrospect 
vinden we dat de HSPCs van patiënten met atherosclerose meer celkolonies kunnen vormen 
(de CFU-GM capaciteit). Dit zou kunnen impliceren dat de verhoogde 18F-FDG opname 
in hematopoïetische weefsels een reflectie is van verhoogde proliferatie van HSPCs. Als 
alternatieve verklaring, wanneer we terugbladeren naar hoofdstuk 3 en de SPECT plaatjes 
bekijken, zien we een verhoogd PBMCs signaal in het beenmerg van patiënten in vergelijking 
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met controles. Dit suggereert dat eventueel een groter aantal ontstekingscellen het 
verhoogde 18F-FDG signaal in het beenmerg verklaart.

Als besluit beschrijft dit hoofdstuk een in vitro experiment waarbij de HSPCs van gezonde 
donoren worden blootgesteld aan geoxideerd LDL (oxLDL). In lijn met de associatie tussen 
hematopoïetische 18F-FDG opname, LDL-c (r=0.72) en monocyten (r=0.18) in vivo, vinden we 
in dit in vitro experiment een toename van de CFU-GM capaciteit na stimulatie met oxLDL, 
gepaard gaande met een neiging tot myeloïde cel differentiatie (monocyten/macrofagen). 
Deze data ondersteunen het concept dat voornamelijk geoxideerde vetten ontsteking 
veroorzaken in atherosclerose. 

Om het eerste deel van dit proefschrift te parafraseren, brengen we in patiënten met 
atherosclerose een verhoogde ontstekingsactiviteit in beeld van beenmerg tot vaatwand. 
De correlatie tussen ontstekingsparameters en vetwaardes in het bloed in deel I van dit 
proefschrift, is een interactie die in het volgende deel verder wordt besproken. 

Deel II - De interactie tussen vetten en ontsteking in atherosclerose

Het tweede deel van dit proefschrift schetst de verwevenheid van vetten en ontsteking in 
atherosclerose. De eerste twee hoofdstukken richten zich op de relatie tussen ontsteking 
en LDL-c; het slechte cholesterol, het laatste hoofdstuk op de interactie met lipoproteine (a) 
(spreek uit als l-p-kleine-a).

Hoofdstuk 5 is een multicenter, interventie studie in patiënten met familiaire 
hypercholesterolemie (FH), genetisch belast met verhoogde LDL-c waarden. In patiënten 
met FH (n=24) wordt een verhoogde vaatwandontsteking waargenomen, die correleert met 
LDL-c (r=0.52), in vergelijking met een controle groep (n=14). Vervolgens ondergaat de helft 
van de FH-patiënten behandeling(en) met lipoproteïne-aferese (een soort dialyse voor teveel 
vet); resulterend in een LDL-c verlaging van gemiddeld 51±23%. Een belangrijke bevinding 
is dat tegelijkertijd de vaatwandontsteking afneemt met 11.8±14.2%, gemeten met 18F-FDG 
PET/CT. Dus, elke 10% LDL-c daling via aferese, veroorzaakt ook een daling van ongeveer 2% 
in vaatwandontsteking. In tegenstelling tot het concept dat statines ontstekingsremmende 
effecten hebben, pleiten deze bevindingen voor een direct effect van LDL-c verlaging op 
vaatwandontsteking. Opvallend is dat de reductie in vaatwandontsteking niet hand in hand 
gaat met een verlaging in C-reactive protein (CRP, een ontstekingsmarker in het bloed), wat 
impliceert dat de systemische CRP waarde misschien geen goede reflectie is van de lokale 
veranderingen in de vaatwand. Wanneer we deze bevinding extrapoleren naar een nieuw 
middel om LDL-c te verlagen, namelijk proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) 
inhibitie, dan wordt het gebrek aan CRP verlaging door PCSK9 inhibitie klinisch misschien 
minder relevant. Tot slot, dit hoofdstuk illustreert dat vaatwandontsteking gevoelig is voor 
verbetering, gezien de snelle afname in slechts 5 dagen na behandeling. 
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In aanvulling op de (macrofaag-gedreven) vaatwandontsteking, karakteriseert hoofdstuk 6 
het fenotype van de monocyten (de voorlopers van macrofagen) in FH patiënten. In deze 
observationele studie worden monocyten geïsoleerd uit het bloed van 11 gezonde controles 
en 38 FH patiënten. Van deze patiënten gebruiken 16 geen medicijnen, worden 11 behandeld 
met statines en 12 met PCSK9 inhibitie. Door middel van flowcytometrie en transendotheliale 
migratie proeven tonen we aan dat de ontstekings- en migratie- capaciteit van monocyten in 
FH patiënten groter is dan die van controles. Dit laat zien dat niet alleen in de vaatwand, maar 
al in het plasma vetten en ontstekingscellen met elkaar interacteren. Daarnaast laten we zien 
dat een daling in LDL-c leidt tot een verbetering van dit monocyte fenotype, onafhankelijk 
van het type medicijn. Dit is een interessante bevinding, aangezien het opnieuw suggereert 
dat vetverlaging op zichzelf ontstekingsremmend is, en dus niet enkel een pleiotroop effect 
van statines. Ook voor de klinische toepassing van PSCK9 inhibitie is deze bevinding relevant, 
aangezien hun gebrek aan CRP verlaging nu geschermd kan worden met de inductie van 
minder monocyte activatie.

Hoewel LDL een van de bekendste cholesterol deeltjes is, benadrukken we in hoofdstuk 
7 het belang van hernieuwde aandacht voor lipoproteïne (a) [Lp (a)]; een vetdeeltje 
bestaande uit apolipoproteïne (a) [apo (a)] gebonden aan apolipoproteïne B-100 (apoB). 
Lp(a) is sterk genetisch bepaald, verhoogd in 20% van de bevolking en beschreven als een 
causale risicofactor voor atherosclerose, echter haar pathogene mechanismen zijn nog niet 
verhelderd. In dit hoofdstuk laten we zien dat mensen met een hoog Lp(a) (n=30) meer 
ontsteking, als ook meer rekrutering van ontstekingscellen naar de vaatwand hebben, in 
vergelijking met diegene met een normaal Lp(a) (n=30). Een belangrijke bevinding is dat 
deze ontstekingsparameters niet in verband staan met de vaatwand dikte gemeten met 
MRI. Dit suggereert dat in Lp(a) de functie van atherosclerotische laesies (vaak in verband 
staand tot de kwetsbaarheid) een betere reflectie is van het risico op hart- en vaatziekten 
dan de grootte van de laesie. Aanvullend celwerk laat zien dat monocyten geïsoleerd van 
mensen met een hoog Lp(a) in een geactiveerde staat zijn; deze cellen produceren meer 
ontsteking en kunnen sneller transmigreren over endotheel (de binnenste cellaag van 
de vaatwand). Deze bevindingen kunnen worden nagebootst in vervolgexperimenten, 
aangezien monocyten van gezonde donoren ook geactiveerd worden door Lp(a) en haar 
lading van OxPL. Tot nu toe hebben we het mechanisme van monocyte activatie door OxPL 
nog niet ontrafeld. Een belangrijke veronderstelling is dat deze OxPL behoren tot de categorie 
van “danger-associated-molecular patterns”, welke kunnen fungeren als gevaarsignalen voor 
ontstekingscellen. Eerder is beschreven dat dit soort signalen (afgegeven door pathogenen of 
geoxideerde vetten) monocyten langdurig kunnen activeren door middel van epigenetische 
veranderingen. Dit in achtnemend, zou een soortgelijk fenomeen kunnen plaatsvinden in 
patiënten met een hoog Lp(a), en hoog OxPL. 



Nederlandse Samenvatting

258  

Om de belangrijkste bevindingen van het tweede deel samen te vatten beschrijven we 
dat atherogene vetten en hun geassocieerde geoxideerde producten direct ontsteking 
induceren, zowel op het niveau van de vaatwand als in het plasma compartment. Gezien de 
verhoogde ontstekingsgraad in patiënten ondanks de huidige richtlijnen, besteed het laatste 
deel van dit proefschrift aandacht aan ontsteking als therapeutische target in atherosclerose. 

Deel III - Atherosclerotische ontsteking als therapeutische target

Ondanks het enorme succes van statine therapie, krijgt nog steeds (zelfs in de gecontroleerde 
setting van een medicijnonderzoek) twee derde van de patiënten een hartinfarct of beroerte. 
Het laatste deel van dit proefschrift bespreekt ontsteking als ‘therapeutische target’ in 
atherosclerose, waarvoor de indicatie herhaaldelijk naar voren is gekomen in de eerste twee 
delen. 

Hoofdstuk 8 is een review waarin ontstekingsremmende middelen ter behandeling 
van atherosclerose de revue passeren. Aangezien het nut van ontstekingsremmers in 
atherosclerose nog aangetoond dient te worden, kijken we uit naar de eerste resultaten van 
twee grootschalige gerandomiseerde cardiovasculaire uitkomst studies, naar verwachting in 
2017-2019. Ook benadrukken we in dit review het risico op bijwerkingen van systemische en 
langdurige blootstelling aan ontstekingsremmers, zoals opportunistische infecties. Om dit te 
omzeilen is een specifieke en gerichte behandeling geïndiceerd, bij uitstek in het geval van 
een chronische en systemische ziekte als atherosclerose. 

Nanotechnologie biedt mogelijkheden om lokale, gecontroleerde medicijnafgifte na te 
streven. In hoofdstuk 9 beschrijven wij onze inspanningen voor de eerste nanomedicatie in 
patiënten met atherosclerose; met als hypothese dat lokale afgifte van de ontstekingsremmer 
prednisolon in plaques gunstig zou zijn. Allereerst toont farmacokinetisch onderzoek in 13 
vrijwilligers dat de liposomale nanodeeltjes geladen met prednisolon (afgekort LN-PLP) 
lang circuleren in het bloed. Dit is een voorwaarde voor targeting van atherosclerotische 
plaques; lang circulerende deeltjes stapelen zich op plekken in de vaatwand met verhoogde 
doorlaatbaarheid (permeabiliteit), kenmerkend voor atherosclerotische plaques. Deze lokale 
stapeling kan inderdaad worden bevestigd in 7 patiënten die twee keer worden behandeld 
met deze nanomedicatie, toegediend via een infuus. In gemiddeld genomen 75% van de 
macrofagen (geïsoleerd uit de plaques van deze patiënten) meten we de aanwezigheid 
van liposomen. Echter, liposomaal prednisolon blijkt niet geschikt voor patiënten met 
atherosclerose. Na twee infusies met liposomaal prednisolon, neemt de vaatwandontsteking 
in 20 patiënten toe met gemiddeld 7% in slechts 12 dagen, terwijl patiënten behandeld met 
placebo geen veranderingen laten zien. Op dat moment worden we geconfronteerd met een 
negatieve uitkomst-studie in patiënten die in schril contrast staat met een eerdere positieve 
studie in konijnen met acuut-geïnduceerde atherosclerose. 
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Daarom trachten we in hoofdstuk 10 te begrijpen waarom prednisolon vaatwandontsteking 
heeft doen toenemen in patiënten. Hiertoe bestuderen we eerst het effect van LN-PLP in een 
ander diermodel met meer chronisch-geïnduceerde atherosclerose; muizen zonder de LDL 
receptor (de LDL receptor knockout, LDLr-/-) behandeld met een hoog vet dieet, waardoor 
vet- en macrofaag-rijke atherosclerotische laesies ontstaan. In dit muis model vinden we na 
2 weken behandeling met LN-PLP meer ontstekingscellen in de atherosclerotische laesies. 
Sterker nog, na 6 weken behandeling met liposomaal prednisolon zijn de laesies verergerd; 
ze bevatten namelijk meer necrose en meer macrofagen. Dit laatste is ook interessante 
aangezien we eerder in patiënten hadden waargenomen dat de vaatwand 18F-FDG opname, 
een marker van macrofagen, was toegenomen. Aanvullende in vitro experimenten laten zien 
dat  macrofagen door prednisolon een “beter” vermogen tot opruimen (fagocyteren) krijgen. 
Echter, dit type macrofaag kan ook meer vet opnemen, wat ze paradoxaal genoeg juist weer 
ziek maakt. Er ontstaan meer schuimcellen, meer (ER) stress en meer celdood (necrose); een 
proces wat ook wel lipotoxisch wordt genoemd. Al met al benadrukken deze bevindingen 
het belang van de micro-omgeving van het ontstekingsproces wat wordt getarget door een 
medicijn, welke in atherosclerose erg vetrijk is.

Ingegeven door onze ervaringen met liposomaal prednisolon, bespreken we vervolgens 
in hoofdstuk 11 een screeningsmethode voor medicijnen in atherosclerose om in een 
vroeger stadium het verwachte effect in te schatten. Het medicijn-effect wordt getoetst 
op een aantal belangrijke macrofaag processen; namelijk cytokine productie, oxidatieve 
stress, lipiden verwerking, cell stress, en proliferatie. Zeven medicijnen worden geselecteerd 
op basis van een beschreven positief effect op ten minste één van deze processen. In lijn 
met de voorgaande hoofdstukken komt prednisolon slecht uit de test (wel minder cytokine 
productie, maar slechte vetverwerking), terwijl pterostilbeen, T0901317 en simvastatine een 
goede algehele prestatie leveren in vitro. Twee eerdere in vivo studies met de nanodelivery van 
prednisolon (dit proefschrift, negatieve controle) en simvastatine (positieve controle) sterken 
onze bevindingen. Dit hoofdstuk biedt daarmee een raamwerk voor de high-throughput 
screening van medicijnen, bedoelt om de klinische translatie van nieuwe cardiovasculaire 
behandelingsstrategieën te optimaliseren.

Samenvattend zijn de studies in het derde deel van dit proefschrift illustratief voor de 
uitdagingen en mogelijkheden van ontstekingsremmende middelen in atherosclerose, 
waarin nanotechnologische benaderingen eventueel ons streven naar selectieve en gerichte 
behandelingen kunnen faciliteren.  

De centrale illustratie in hoofdstuk 12 tracht de belangrijkste bevindingen van dit proefschrift 
in één beeld te vangen. 
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CONCLUSIE

Dit proefschrift illustreert de betrokkenheid van ontstekingsprocessen in zowel de initiatie 
als progressie van de ziekte atherosclerose. Opvallend is dat de meerderheid van patiënten 
met (risico factoren voor) atherosclerose last heeft van teveel vaatwandontsteking. Daarnaast 
verbindt dit proefschrift twee scholen in atherosclerose-onderzoek door het directe effect 
van vetten op ontsteking in atherosclerose te onderstrepen. Waar het punctum maximum lijkt 
te zijn bereikt voor LDL-c verlagende strategieën met statines en PCSK9 inhibitie, en nieuwe 
middelen voor Lp(a) verlaging dichter bij zijn dan ooit, is het nu de tijd om onze aandacht 
te richten op het klinische toepasbaarheid maken van ontstekingsremmende middelen in 
atherosclerose. Tot slot, met het oog op de eerder gestelde “wie, wat en hoe” kwesties, lijkt er 
een belangrijke rol weggelegd voor vetgedreven ontsteking in atherosclerose. 
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Lief F4, een begrip. Hoe kan groen linoleum toch zoveel warmte uitstralen? En nog zoveel 
meer mensen om mij heen; de mensen op het lab, de PET en MRI, het trialbureau (niet het 
trouw-bureau, blijft verwarrend), de vele studenten in het hartoor.

Lief OLVG. Wat een jaar. Beste opleiders en supervisoren, dank voor de fijne start. Lieve collega’s, 
ik ga onze mini-ochtend overdracht (meer richting patiënt-cabaret) missen.

In het bijzonder Kristien, lieve paranimf, je bent een verademing. Lieve Rosie, wervelwind, als 
ik een zusje had gehad, dan was jij het. Lieve Lotte, zo bijzonder dat kleine Hazel er is, ik ben 
trots op je (ook op jou Nanne!). Fijn om te weten dat internistendagen altijd gezellig zullen zijn. 
Lieve Veer, lieve paranimf, de woongroep blijft een goed concept, wat vindt Juul? Misschien 
moeten we het evolueren tot gezamenlijke vakantie inclusief Joe Cocker (god, bless).    

Mijn lieve familie, onze Franse tak (ciao ciao, bisou bisou), de Amelanders en ook schoonfamilie. 
Vooral lieve papa en mama, opgroeien met “me number two, you number one”, “het liefste 
meisje van spanje” en “antifragile!”, wat een luxe om met zoveel (on)zin te mogen opgroeien. 
Ik realiseer met steeds meer hoe bijzonder dat is. Lieve grote broer Willem, Fem, mijn petekind 
Julie en Boris, lieve Judith, jij schrijft de liefste kaartjes, Paul, Hanna en Pijke, lieve tomeloze 
Mirth en Gijs, capetown slowdown! 

Lieve Hendrik (spreek uit als: Hendríque), met jou leef ik in superlatieven, niemand kan mij zo 
hard aan het lachen maken. 

Veel liefs! 

Fleur


