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INTRODUCTIE VOOR DE LEEK
Ons lichaam bestaat uit miljarden cellen die samen weefsels vormen, en verschillende 
weefsels vormen samen weer organen. Alle verschillende celtypen hebben hun eigen functie. 
De wanden van onze bloedvaten zijn volledig bekleed met de zogeheten endotheelcellen 
(Fig. 1A). Deze endotheelcellen komen ook weer in vele soorten en smaken, a�ankelijk van 
in welke organen ze de bloedvatwand bekleden (Fig. 1B, C). Nieren bijvoorbeeld hebben 
als functie om het bloed te �lteren en urine te produceren. Voor nieren komt het dus goed 
uit als het endotheel doorlaatbaar is voor water en eiwitten of andere sto�en uit het bloed 
zodat er snel ge�ltreerd kan worden. In het netvlies (de retina) daarentegen, alsook in de 
hersenen, is het heel belangrijk dat er geen ongewenste sto�en uit het bloedvat treden die 
het omliggende neurale weefsel kunnen beschadigen. 

Figuur 1. Endotheelcellen hebben eigenschappen passend bij de verschillende benodigdheden van 
de organen. (A) De wanden van onze bloedvaten zijn volledig bekleed met endotheelcellen. (B) 
Endotheelcellen in de retina vormen een barrière tussen het bloed en het weefsel zodat er minimaal 
transport van stoffen plaatsvindt. Retinale endotheelcellen hebben daarom veel tight en adherens 
junctions en weinig transportblaasjes. (C) In de nieren is het endotheel doorlaatbaar voor water en 
eiwitten zodat er snelle �ltratie plaats kan vinden van het bloed. Endotheelcellen in de nier hebben 
weinig tight en adherens junctions en veel transportblaasjes. 
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Daarom hebben de retina en de hersenen een barrière tussen het bloed en het 
omliggende weefsel, respectievelijk de bloed-retina en bloed-hersen barrière. De bloed-
retina barrière wordt in de eerste plaats gevormd door de endotheelcellen (hoewel ook 
andere celtypen een belangrijke rol spelen in het in stand houden van de bloed-retina 
barrière). Deze speci�eke barrière-endotheelcellen zitten aan elkaar vast door eiwitten 
die tight en adherens junctions vormen, een soort ritssluiting tussen de cellen. Daarnaast 
hebben de barrière-endotheelcellen zeer weinig transportblaasjes (caveolae) die sto�en 
vanuit het bloed naar het weefsel vervoeren. Deze eigenschappen zorgen ervoor dat er 
onder normale omstandigheden bijna geen uittreding van eiwitten of andere sto�en uit de 
bloedvaten van de retina plaatsvindt. 

Er zijn echter omstandigheden waarbij er schade optreedt aan de endotheelcellen (of 
andere celtypen) in de retina, waardoor de bloed-retina barrière verbroken wordt. Wanneer 
dit gebeurt treden eiwitten uit de bloedvaten, gevolgd door water (het principe van 
osmose, een mechanisme dat het evenwicht tussen eiwitten in bloed en weefsel bewaart), 
met vochtophoping in de neurale weefsels tot gevolg (oedeem). Dit is een proces dat bij 
patiënten met suikerziekte optreedt. Jarenlang hoge suikers in het bloed hee� allerlei 
e�ecten op het lichaam, en een groot deel van deze patiënten ontwikkelt uiteindelijk 
diabetische retinopathie. Diabetisch macula oedeem, dus vochtophoping in de retina 
als gevolg van een verbroken bloed-retina barrière door diabetes, is een ernstige klinische 
vorm van diabetische retinopathie. In veel gevallen leidt diabetisch macula oedeem tot 
vermindering van het zicht of zelfs blindheid. 

Al decennialang wordt onderzoek gedaan naar hoe de bloed-retina barrière precies 
wordt verstoord bij patiënten met diabetisch macula oedeem, en dit hee� veel opgeleverd. 
Zo is bekend dat het sto�e vascular endothelial growth factor (VEGF) verhoogd wordt 
aangemaakt in de retina van deze patiënten. De verhoogde VEGF productie leidt er toe 
dat de ritssluitingen tussen endotheelcellen verbroken worden, maar ook dat er meer 
transportblaasjes in de endotheelcellen worden aangemaakt; het endotheel wordt dus meer 
doorlaatbaar (permeabel). Een belangrijke speler in dit proces lijkt het eiwit plasmalemma-
vesicle associated protein (PLVAP). De aanmaak van dit eiwit wordt sterk beïnvloed door 
VEGF, en het is betrokken bij de hogere doorlaatbaarheid van het endotheel in de retina. 
De bevinding dat VEGF een grote rol speelt in de ontwikkeling van diabetisch macula 
oedeem hee� succesvolle medicijnen opgeleverd die de beschikbaarheid van VEGF in de 
retina verminderen. Er is echter ook een groep patiënten die onvoldoende baat hee� bij 
deze medicijnen. Een andere optie is het gebruik van corticosteroïden, die bij een grote 
groep patiënten een snel positief e�ect hebben op het macula oedeem. Steroïden hebben 
echter ook nadelen: zo is het e�ect vaak niet blijvend, en ondervinden patiënten bij deze 
medicijnen in veel gevallen negatieve bijwerkingen. 

Alles in beschouwing genomen is er dus nog veel ruimte voor verbetering in de 
behandeling van patiënten met diabetisch macula oedeem. Hiervoor is nog meer kennis 
en gedetailleerder begrip nodig van de processen die leiden tot beschadiging van de 
bloed-retina barrière. In dit proefschri� heb ik geprobeerd meer inzichten te verkrijgen 
in deze processen. Ik heb met behulp van muismodellen in kaart gebracht hoe de bloed-
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retina barrière bij pasgeboren muizen precies wordt gevormd, omdat dit wellicht als een 
omgekeerd model kan dienen voor pathologische situaties waarbij de barrière verloren gaat. 
Daarnaast hebben we met genetisch gemodi�ceerde muizen die minder PLVAP aanmaken 
onderzocht wat de rol van PLVAP is in de vorming en het behoud van de bloed-retina 
barrière. Ook hebben we de bloed-retina barrière nagebootst in het lab door endotheelcellen 
uit het netvlies van koeien te isoleren en te kweken. Aan deze cellen in kweek kunnen 
vervolgens allerlei sto�en toegevoegd worden om bepaalde omstandigheden te simuleren, 
zoals VEGF of steroïden. Op deze manier kan direct onderzocht worden wat de e�ecten van 
deze sto�en op de endotheelcellen zijn, en dus op welke manier de bloed-retina barrière 
beïnvloed wordt. In de volgende sectie zijn de resultaten van mijn onderzoeken samengevat 
en algemene conclusies getrokken.

SAMENVATTING
De bloed-retina barrière (BRB) wordt gevormd door het vasculaire endotheel van de 
retina en gereguleerd door de neurovasculaire eenheid, een complex van endotheelcellen, 
gliacellen, pericyten en een basale lamina. De BRB is betrokken bij handhaving van de 
homeostase van de neurale retina en beschermt deze tegen potentieel gevaarlijke sto�en in 
de bloedsomloop. Als de BRB niet meer intact is, dan leidt dit tot vaatlekkage met als gevolg 
vochtophoping (oedeem) en schade aan de retina. In dit proefschri� zijn de cellulaire en 
moleculaire mechanismen van BRB beschadiging onderzocht in de context van diabetisch 
macula oedeem (DMO) en diabetische retinopathie (DR).

In het eerste deel van dit proefschri� ligt de focus op de ontwikkeling van de BRB 
en de rol van plasmalemma vesicle-associated protein (PLVAP) in BRB ontwikkeling en 
beschadiging. Na de inleiding in hoofdstuk 1, wordt in hoofdstuk 2 in detail beschreven 
hoe en in welk stadium de verschillende cellulaire componenten van de neurovasculaire 
eenheid in de retina van neonatale muizenpups verschijnen. Vastgesteld is dat astrocyten 
voor de neovasculaire spruiten in de neurale retina uit migreren, en pericyten samen met 
de neovasculaire spruiten in de retina verschijnen, hetgeen suggereert dat de perivasculaire 
celtypen nodig zijn voor retinale bloedvatvorming en ontwikkeling van de BRB. 

Hoofdstuk 3 is een uitgebreide studie van de ontwikkeling van de BRB in pasgeboren 
muizenpups. Hier werd de expressie van endotheliale intercellulaire eiwitverbindingen in 
de retina gedurende de eerste 25 dagen na geboorte gevolgd en gedemonstreerd dat onrijpe 
nog lekkende vaten toch tight junctions hebben. Daarnaast bleek dat de expressie van PLVAP 
afneemt tijdens de ontwikkeling en afwezigheid van PLVAP expressie bleek een voorwaarde 
te zijn voor een functionele BRB. In heterozygote Plvap+/- muizen werd aangetoond dat 
verminderde PLVAP expressie invloed hee� op de expressie van genen die betrokken 
zijn bij zowel paracellulair als transcellulair transport, zonder dat dit invloed hee� op het 
functioneren van de BRB. In de Plvap+/- muizen bleek vascular endothelial growth factor 
(VEGF) signalering verstoord te zijn en de retinale bloedvatvorming vertraagd, hetgeen 
duidt op een rol voor PLVAP in bloedvatvorming in de vroege ontwikkelingsfase.

In hoofdstuk 4 wordt de rol van PLVAP in BRB permeabiliteit in vitro en in vivo 
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beschreven. In een in vitro celmodel resulteerde het remmen van PLVAP in signi�cant 
verminderde vascular endothelial growth factor (VEGF)-geïnduceerde permeabiliteit voor 
moleculaire tracers van 70 kDa, zowel in mono-cultures van bovine retinal endothelial cells 
(BRECs), als in co-cultures van BRECs, pericyten en astrocyten. In humane retinale explants 
bleek remming van PLVAP het vormen van endotheliale caveolae na stimulatie met VEGF 
te verhinderen, hetgeen een verklaring kan zijn voor de verminderde permeabiliteit na 
remming van PLVAP. PLVAP remming verminderde ook hypoxia-geïnduceerde vaatlekkage 
in de retina in het hypoxie-geïnduceerde retinopathie muizenmodel, hetgeen aantoont dat 
PLVAP betrokken is bij VEGF- en hypoxia-gemedieerde lekkage van de BRB. 

Het tweede deel van dit proefschri� bestaat uit een literatuurreview en in vitro studies 
betre�ende de rol van ontsteking in de pathogenese van DMO en DR (hoofdstuk 5 en 6) 
en de e�ecten van glucocorticoïden op de BRB (hoofdstuk 7). In hoofdstuk 5 wordt het 
heersende paradigma dat leukostase en daaropvolgende chronische ontsteking belangrijke 
oorzaken zijn van vroege DR ter discussie gesteld vanwege tegenstrijdig bewijs in de 
literatuur betre�ende de causale rol van leukostase in DR. Het paradigma bleek voornamelijk 
gebaseerd te zijn op dierproefstudies en er zijn bij de mens vrijwel geen indicaties gevonden 
dat leukostase en/of chronische ontsteking een rol van betekenis spelen in de ontwikkeling 
van vroege DR.

In hoofdstuk 6 wordt de rol van pro-in�ammatoire cytokines in BRB schade in de 
context van DMO bestudeerd in vitro. Tumor necrosis factor (TNFα) bleek permeabiliteit 
voor laag-moleculaire tracers zoals �uoresceïne (376 Da), maar niet voor hoog-moleculaire 
tracers zoals 70 kDa FITC-dextran te induceren, terwijl TNFα in combinatie met IL1β en 
VEGF daarentegen permeabiliteit voor de hoog-moleculaire tracers 66 kDa albumin-FITC 
en 70 kDa FITC-dextran induceerde. Beide e�ecten werden gemedieerd door de second 
messenger cyclisch AMP. De signaaltransductie route die geactiveerd werd door cyclisch 
AMP is een andere in barrière endotheel dan in niet-barrière endotheel. RhoA en Rac1 
worden in niet-barrière endotheel geactiveerd, respectievelijk geremd via cyclisch AMP na 
TNFα stimulatie, maar de e�ecten van TNFα op BRECs waren ona�ankelijk van deze kleine 
Rho GTPase eiwitten. Deze bevindingen duiden op een rol van TNFα in BRB lekkage en 
DMO als onderdeel van een complexe pathogenese en benadrukken de speci�eke regulatie 
van doorlaatbaarheid in barrière endotheel. 

De e�ecten van glucocorticoïden op retinale endotheelcellen worden beschreven in 
hoofdstuk 7. Glucocorticoïden hebben een direct e�ect op de barrière eigenschappen 
van BRECs. Hydrocortison, dexamethason en triamcinolon acetonide verhoogden 
tight junction expressie en de lokalisatie van deze eiwitten op de celmembraan. Voorts 
reduceerde triamcinolon acetonide, maar niet hydrocortison en dexamethason, de 
endotheliale permeabiliteit voor laag- (766 Da) en hoog- (66 en 70 kDa) moleculaire 
tracers. Alle 3 glucocorticoïden verhoogden expressie van caveoline-1, en triamcinolon 
acetonide reduceerde VEGF-geïnduceerde verhoging van Plvap expressie. Op basis van 
deze bevindingen is door ons geconcludeerd dat triamcinolon acetonide de meest potente 
glucocorticoïd is voor retinaal barrière endotheel en dat de meeste, maar niet alle, e�ecten 
van triamcinolon acetonide gemedieerd worden via de glucocorticoïd receptor in BRECs. 
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CONCLUSIES
De studies beschreven in dit proefschri� hebben een aantal cellulaire en moleculaire 
mechanismen van BRB vorming en BRB schade aan het licht gebracht. De functie 
van PLVAP in barrière endotheel is deels opgehelderd en op basis daarvan zijn nieuwe 
hypothesen geformuleerd met betrekking tot de unieke rol van PLVAP in het centrale 
zenuwstelsel. Afwezigheid van PLVAP is essentieel voor een functionele BRB en bloed-
hersen barrière, en het verwerven van PLVAP expressie leidt tot verlies van barrièrefuncties 
in het centrale zenuwstelsel. Daarnaast kan remming van PLVAP expressie continu (niet-
barrière) endotheel wellicht voorzien van een barrière-achtige status, terwijl verlies van 
PLVAP expressie in perifeer gefenestreerd (lekkend) endotheel paradoxaal leidt tot een 
toename van uittreding van plasma eiwitten uit de circulatie.

Betre�ende de rol van chronische ontsteking in de ontwikkeling van DMO en DR wordt 
in dit proefschri� geconcludeerd dat 1) het waarschijnlijk is dat retinale leukostase een 
bijverschijnsel van het diabetische milieu is en geen cruciale stap in de ontwikkeling van DR 
bij de mens, 2) het samenspel van 3 cytokines (TNFα, IL1β en VEGF) BRB permeabiliteit 
induceert voor hoog-moleculaire tracers, maar bijvoorbeeld TNFα op zichzelf deze 
veranderingen niet teweeg brengt, en 3) e�ecten van glucocorticoïden op de BRB meer 
inhouden dan louter anti-in�ammatoire e�ecten. Op basis van deze conclusies kan gesteld 
worden dat DR geen chronische ontstekingsziekte is, ook al kan para-in�ammatie het 
verloop en de ernst van DR en DMO versnellen en/of verergeren. Uiteindelijk lijkt expressie 
van VEGF de grote boosdoener bij DR en DMO, aangezien hypoxie-geïnduceerde expressie 
van VEGF  PLVAP expressie induceert, hetgeen BRB permeabiliteit verhoogt zoals 
voorkomt bij DR. Bovendien is VEGF in vitro nodig om veranderingen in permeabiliteit 
te induceren voor hoog-moleculaire tracers. Verder is geconcludeerd dat de glucocorticoïd 
triamcinolon acetonide de barrière functie van BRECs verbetert via directe e�ecten op de 
barrière endotheelcellen en deze glucocorticoïd VEGF-geïnduceerde verhoging van PLVAP 
expressie kan voorkomen, wat waarschijnlijk minstens zo belangrijk is voor het succesvol 
behandelen van DMO en DR. 
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spijkers met koppen geslagen moesten worden of een manuscript nog binnen een weekend 
gecontroleerd, dan was dat voor jou geen probleem. Dit heb ik erg gewaardeerd.

Ingeborg, waar de promotores meer op de achtergrond fungeerden, stond jij altijd 
midden in het onderzoek. Ondanks dat je op het hoogtepunt vier promovendi tegelijkertijd 
moest begeleiden en daarnaast ook nog bezig was met beurzen aanvragen en eigen 
projecten, maakte je altijd tijd vrij om te overleggen of brainstormen als dat nodig was. Ik 
heb altijd het gevoel gehad dat ik wanneer nodig ruggensteun van je had, bedankt daarvoor. 

Ik wil de leden van de leescommissie hartelijk danken voor het lezen en beoordelen van 
mijn proefschri�. 

Zoals ik al aanstipte hield ik vroeger niet eens van experimenten, het is daarom voor 
mij niet vanzelfsprekend dat ik een carrière in het onderzoek ben gestart. Mijn interesse 
voor wetenschappelijk onderzoek is goed aangewakkerd tijdens mijn studie en daarvoor 
wil ik hier nog even kort Marijke Faas en Marilyn Cipolla noemen en bedanken, die beiden 
instrumenteel waren voor de kickstart van mijn wetenschappelijke carrière.

Een onderzoek bestaat niet zonder onderzoeksgroep, waarvan het fundament natuurlijk 
bestaat uit de analist. Ilse, wat vind ik het jammer dat je niet bij mijn verdediging kan zijn, 
maar ik kon echt niet langer wachten. Bedankt voor alle oogjes die je hebt gesneden, BRECs 
die we samen hebben geïsoleerd (net na het ontbijt tot aan mijn ellebogen in de koeienogen 
is iets wat ik niet mis), de mRNA isolaties, eeuwige PCRs en ga zo maar door. Bahar, wat 
gezellig dat we zo lang hebben samen gewerkt, samen hebben kunnen afreageren, ko�e 
halen, enzovoort. Heel veel succes met de laatste stappen. Esmeralda, leuk dat ik jou op de 
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valreep nog heb leren kennen. Ik hoop dat PLVAP eindelijk mee gaat werken, als iemand 
het kan dan ben jij het denk ik! Marchien, het lijkt alweer zo lang geleden dat we samen in 
het lab stonden. Volgens mij zit je weer lekker als een visje in de artsenvijver, succes met het 
afronden van de slepende promotiekwesties, er komt een keer een einde aan weet ik nu uit 
ervaring. Verder dank aan de studenten die hebben mee gewerkt in onze groep en aan mijn 
projecten. Richelle, succes met de studies! Louise, jij was mijn eerste “student”, bedankt 
dat ik op je mocht oefenen! Wing, dank voor alle 100.000 PCRs en kleuringen die je hebt 
gedaan, het paper zit er eindelijk aan te komen. Rutger, al ben je een beetje af geschrokken 
door de langzame onderzoekswereld, we hebben de steroïdendata toch mooi gepubliceerd, 
een leuk souvenirtje!

Joanna, I never thought that I would visit your hometown somewhere in Poland, and I 
least expected it to be for this terrible reason. You are a big part of this thesis and I wish I 
could have also shared the moments that things started to work out for my project with you, 
like my �rst paper and the defense. You made me feel very welcome when I �rst came to the 
AMC and I’m very glad that we got to work together for two years.

Gelukkig kon ik ook hier en daar wat experimenten en andere dingen uit handen geven. 
Henk, bedankt voor alle oogjes die je voor me hebt opgewerkt en gescand en Nicole, voor 
EM advies. Ron Hoebe en Ard, dank voor jullie hulp met de image analyse. John Hughes, 
wat �jn dat ik aan de slag mocht met jouw leukostase stuk. Paul Canning, thank you for 
the collaboration on the steroid manuscript! Prof. Rakoczy, May and Aaron, thank you 
for having me in your lab for 2 weeks. Unfortunately we didn’t get to publish a paper, 
but I really enjoyed my time in Perth. Een dankjewel voor mijn steroïden-dealers van de 
Oogheelkunde en de dierverzorgers van (NKI) ARIA voor het muizenonderhoud.

Dan zijn we aangekomen bij de afdeling waar ik me zo thuis heb gevoeld de afgelopen 
vijf jaar, de lieve mensen van de Medische Biologie. De Reits-meiden: Alicia, Sabine, Jolien, 
Karen en Anne, niet alleen hebben we veel lunches gedeeld, op een goed moment werden 
zelfs bijna dagelijks de matjes uit de kast getrokken voor de 7 min work out (die toch vaak 
zo rond de 15 min in beslag nam). Ik ben nog nooit zo �t geweest. Eric, bedankt voor 
je advies omtrent zaken rondom het promoveren. �e Krawczyk group: Przemek, Kuba, 
Emilie, thank you for blurring my memory with nothing less than gürken juice-wodka 
shots on a�er-wine tastings and other occasions. Przemek, thanks for your help with the lay 
out, it makes me even more proud of the whole book. Alle mensen die verder bij de afdeling 
horen, de L3/M3 gang (dermatologen, microscopisten, KNO-ers, ga zo maar door), bedankt 
voor de algehele sfeer. Gelukkig zit ik de komende tijd nog lekker in de buurt op L0!

Vanzelfsprekend een speciale alinea voor Ivo en Lianne, mijn borrelmaatjes. Ik ben erg 
blij dat jullie me destijds hebben gevraagd medezitting te nemen in de borrelcommissie 
voor onze CBH-activiteiten. Eén dag per jaar Labuitje is natuurlijk nooit voldoende voor 
de sociale cohesie binnen een afdeling met allerlei losstaande onderzoeksgroepen, gelukkig 
waren veel mensen dat met ons eens (hoewel borrels met 3 tot 5 man, inclusief wij zelf, ook 
geen uitzondering waren). Naast hoogtepunten als de kerstborrels met 50 man heb ik ook 
erg genoten van onze kroegentochten, waar belangrijk werk (met een goede locatie ben je 
al half binnen) werd gecombineerd met heel veel, tja, borrelen.    
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Alhoewel ik naast werk niet bepaald heb opgetreden als de persvoorlichter van mijn 
onderzoek zijn op privégebied een aantal mensen onontbeerlijk geweest voor mijn algehele 
welbevinden, en daarom voor dit uiteindelijke resultaat. Zita, met jou heb ik mijn eerste 
tanden gewisseld en mijn eerste grijze haar gevonden, ik hoop dat we later samen onze 
eerste advocaatjes gaan drinken. Hilde en Martine, jullie maken het leven hier in het westen 
zo veel gezelliger. Bedankt dat jullie er altijd voor me zijn! Amra en Karin, hoewel de katers 
nu erger zijn dan vroeger heb ik dat graag over voor onze avonden. Malou, terug in het 
mooie Nederland zie ik door jou gelukkig nog wat van het warme zuiden, bedankt voor 
alle gezellige avondjes! Verder moet ik natuurlijk voor ontspanning even de lieve meiden 
van de boekenclub bedanken (waar we met gepaste trots over praten), bij deze is BC Het 
Boekenleggertje ook vereeuwigd in print.

Dan eindig ik bij de familie. Charlotte en Judith, toen ik in de afgelopen jaren zo nu 
en dan ging nadenken over mijn verdediging dacht ik er vrijwel meteen over om jullie als 
paranimfen (een soort gevederde getuigen) te vragen, en gelukkig zeiden jullie ja. Bedankt 
dat jullie me gaan �ankeren in misschien wel het engste uurtje van mijn leven. Nog meer 
dank voor altijd een welkom gevoel, dat geldt natuurlijk ook voor de rest van de familie, 
Gerard en Ernst en alle kinderen. Papa en mama, ik hoop dat het ook zonder te zeggen 
duidelijk is dat ik jullie heel erg nodig heb, misschien niet voor de praktische uitvoering van 
mijn werk maar in het algemeen.

Dat was het dan, het woord ‘dank’ is 21 keer genoemd dus ik denk dat dit met recht een 
Dankwoord mag heten. Op naar de volgende uitdaging! 
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