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off the gag-gene of the viral genome. We showed that we could subtype-classify the 

virusess also based on the LTR sequences and found that in seven out of 60 isolates 

recombinationn between LTR and gag had occurred. Within the LTR, subtype specific 

featuress could be identified, as well as highly conserved regions that provided the 

opportunityy to develop an RNA assay that was able to detect and quantify all subtypes 

withh similar efficiency. 

Inn chapte r four , the performance and clinical evaluation of such an RNA assay 

thatt was based on the LTR region, was reported. This assay indeed could efficiently 

quantifyy all subtype isolates. It used four highly conserved regions within the HIV-1 LTR 

regionn for amplification and detection. The amplification technology was known as nucleic 

acidacid sequence based amplification (NASBA), which was highly suited for amplification of 

RNA.. In addition to the efficient quantification of all group M isolates, this assay could 

alsoo detect but not accurately quantify HIV-1 group O isolates. Therefore, we slightly 

modifiedd the detection probes from the LTR-based RNA assay, which resulted in a group 

OO specific assay. The performance of this assay was described in chapte r five , together 

withh the application of the assay in a retrospective study to the effects of antiretroviral 

drugg therapy in two HIV-1 group O infected individuals. The results of this study 

indicatedd that these individuals were susceptible to develop relatively rapid virological 

failuree for one of the classes of antiretroviral drugs, the protease inhibitors, possibly due 

too the genetic structure of this group of viruses. 

Onee of the advantages of the protein assays versus the RNA amplification assays, 

wass that protein assays were very fast and could be set up as high-throughput assays. It 

wass because of new technologies that this high-throughput assay was made possible for 

ourr type of RNA assay. Using the new detection technologies we could develop an RNA 

assayy that was able to accurately detect and quantify all known group M, N, and O 

isolates.. The assay was described in chapte r six and used exactly the same primer pair 

too amplify a part of the LTR as described in chapte r four . The difference was that the 

detectionn occurred in real-time, whereby amplified molecules were detected at the 

momentt of synthesis. The advantages of this system was that only one detection region 

wass necessary instead of two like in the previous assay format and that high-throughput 

upp to 96 samples per run was possible. Because no separate detection step was 

necessaryy any longer, the time between start and result was much shorter. An additional 

advantagee was that because of the closed tube format the risk for contamination was 

reducedd to a minimum. 

Geneticc variation as embodied by the subtypes, has become important for 

molecularr diagnostics, but also for the development of a vaccine that can prevent 
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infectionn with any subtype. Assays that can easily and fast identify the subtype of the 

isolatess are becoming important when large amounts of samples should be analyzed. In 

chapte rr  seven , we describe the performance of a fast real-time assay that could identify 

thee subtype of the tested isolate. Subtype identification was performed by detecting 

hybridizationn of subtype specific probes during the amplification of a fragment of the gag-

genegene of the HIV-1 genome. Each of the four probes in the reaction was specific for either 

subtypee A/CRF AG, subtype B, subtype C, or CRF AE isolates and was distinguishable by 

aa specific fluorescent label. This high-throughput assay would ideally for use in trials for 

interventionn strategies that are designed to halt both horizontal and vertical transmission 

off any HIV-1 subtype and in which large amounts of samples should be analyzed. Fast 

andd easy identification of the subtype after a breakthrough is necessary to evaluate the 

protectivee capacity of the applied intervention. 

Inn the last chapter, chapte r eight , the impact of the subtypes on molecular 

diagnosticss was discussed within the scope of the previous chapters. The aim of 

molecularr diagnostics, gathering a maximum of relevant information for optimal patient 

care,, forms the basis for future developments in this area. As already can be observed in 

thiss thesis, the emphasis for future molecular diagnostics will head towards assay formats 

thatt are faster, cheaper, less tedious, and easier to perform and that can be used in any 

laboratoryy worldwide, without the need for advanced equipment. 
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Omm RNA te kunnen meten, moet eerst een kleine regio van het HIV-1 genoom 

vermenigvuldigdd worden. Om een stukje RNA te vermenigvuldigen zijn twee primers 

nodig.. Het geamplificeerde RNA kan dan worden aangetoond met behulp van een of 

meerderee probes. Daarom moeten er afhankelijk van het aantal probes dat nodig is, 

minimaall drie gebieden in het RNA worden gevonden waar de primers en probes op 

passen.. Een gebied dat vrijwel identiek was, onafhankelijk van het subtype, werd in de 

longlong terminal repeat (LTR) regio van het HIV-1 genoom gevonden. In hoofdstu k dri e 

wordenn de overeenkomsten en verschillen tussen 60 LTR regio's van de verschillende 

subtypess A tot en met H en de CRFs AE en AG besproken. HIV-1 RNA uit serum van 

geïnfecteerdee individuen werd gebruikt om de nucleotide volgorde (sequentie) van de 

LTRR regio's te bepalen. De indeling in subtypes werd aan de hand van de genetische 

informatiee van een stukje van het gag-gen gemaakt. Analoog hieraan maakten we een 

soortgelijkee indeling voor de bepaalde LTR sequenties. Hierdoor vonden we dat zeven van 

dee 60 virussen recombinant waren, dat wil zeggen dat de LTR regio en het gag-gen ieder 

eenn ander subtype hadden. Voorts rapporteerden we subtype specifieke sequenties, 

alsmedee sequenties die vrijwel identiek waren voor alle subtypes. Deze identieke regio's 

bodenn de mogelijkheid om primers en probes te ontwikkelen voor een RNA test die alle 

subtypess even efficiënt kon meten. 

Dee karakteristieken van de subtype onafhankelijke RNA test zijn besproken in 

hoofdstu kk vier . Voor de test werden vier sequenties binnen de LTR regio die vrijwel 

identiekk waren voor alle subtypes gebruikt. Inderdaad kon de hoeveelheid virusvan elk 

subtypee even goed worden gemeten. De gebruikte technologie (NASBA) was bijzonder 

geschiktt om HIV-1 RNA te vermenigvuldigen. Naast het kwantificeren van RNA van alle 

subtypess van de groep M virussen kon de test ook groep O virussen aantonen. De test 

konn echter niet RNA van groep O virussen nauwkeurig kwantificeren. Om dit toch te 

bereikenn maakten we een nieuwe versie van dezelfde test waarvan de detectie probe was 

veranderd.. Hierdoor hadden we een test die zeer nauwkeurig de hoeveelheid groep O 

RNAA kon meten, hetgeen beschreven is in hoofdstu k vijf . Naast de testkarakteristieken, 

werdenn ook de resultaten van de effecten van een langdurige behandeling van twee 

groepp O geïnfecteerde individuen beschreven. Deze individuen faalden sneller in de 

behandelingg met zogenaamde protease remmers dan vergelijkbare individuen die met 

eenn subtype B HIV-1 geïnfecteerd waren. Een mogelijke verklaring zou het genetische 

verschill in virus kunnen zijn. 

Dee ei wittesten waren veel sneller uit te voeren dan de RNA testen, wat een groot 

voordeell was. Door de ontwikkeling van nieuwe technologieën, werd het mogelijk om 

onzee RNA test uit hoofdstu k vie r aan te passen tot een veel snellere test. Het resultaat 
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wass een test die alle bekende virussen van de groepen M, N, en O even nauwkeurig kon 

meten.. Deze test is beschreven in hoofdstu k zes. Het verschil met de vorige test was 

datt de detectie in real-time plaats vond, hetgeen zoveel wil zeggen als meten op het 

momentt dat de moleculen worden vermenigvuldigd. De voordelen van deze nieuwe test 

wass dat er slechts één sequentie nodig was voor een detectieprobe in plaats van twee en 

datt er 96 monsters per keer konden worden getest. Doordat er geen aparte detectiestap 

vereistt was, werd de uitvoeringstijd een stuk korter. Tevens werd het risico van 

contaminatiee terug gebracht tot een minimum, doordat de test buisjes gesloten konden 

blijvenn na het vermenigvuldigen van het RNA. 

Genetischee variatie zoals we die vinden tussen subtypes heeft niet alleen een 

grotee rol gespeeld in de moleculaire diagnostiek van HIV, maar zeker ook in de 

ontwikkelingg van een subtype-breed vaccin dat de wereldwijde epidemie onder controle 

kann brengen. Naarmate er meer getest wordt, neemt de noodzaak toe om over testen te 

beschikkenn die snel en eenvoudig het HIV subtype vast kunnen stellen. In hoofdstu k 

zevenn  bespreken we een real-time test die zeer snel het subtype kan bepalen, doordat 

dee detectie plaatsvindt met subtype-specifieke probes. Deze probes binden alleen aan de 

vermenigvuldigdee RNA moleculen als ze de RNA moleculen tegen komen van het subtype 

waarvoorr ze zijn ontworpen. Met vier probes in één reactie konden we met behulp van 

eenn uniek fluorescerend label aan iedere probe specifiek de subtypes A/CRF AG, subtype 

B,, subtype C, en CRF AE aantonen. Per keer konden vele monsters worden getest. 

Hierdoorr wordt de test uitermate geschikt om te onderzoeken wat de invloed van de 

verschillendee subtypes is op het succes van de verschillende methodes die horizontale en 

verticalee overdracht van HIV- virussen moeten remmen. 

Inn hoofdstu k ach t tenslotte, word de invloed van de subtypes op de moleculaire 

diagnostiekk nogmaals belicht, echter nu met de kennis van de voorgaande hoofdstukken 

inn gedachten. Het doel van het uitoefenen van moleculaire diagnostiek is het verkrijgen 

vann zoveel mogelijk relevante informatie betreffende de HIV infectie voor een zo optimaal 

mogelijkee patiëntenzorg. Dit doel is het uitgangspunt voor de ontwikkeling van nieuwe 

testenn in de toekomst, die het mogelijk moeten maken om gemakkelijker, sneller, 

goedkoperr en liefst met een minimum aan technische hulpmiddelen tot de meest 

relevantee informatie te komen, zodat overal ter wereld de moleculaire diagnostiek kan 

bijdragenn tot een verbetering van de patiëntenzorg. 
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Hett is een moeilijk hoofdstuk, dat dankwoord maar het is tevens één van de leukste om 

tee schrijven. Nu ga ik dit hoofdstuk eens in op mijn eigen manier doen, dat betekent dat 

hett wellicht iets langer zal worden dan een gemiddeld dankwoord. 

Inn de bijna 5 jaar dat ik hier op het AMC rondloop heb ik het genoegen gehad met heel 

veell mensen samen te mogen werken. Zo ben ik begonnen als AIO op het zogenaamde 

p7-projectt bij Frank de Wolf. Frank heeft me de theorie van HIV-infecties geleerd, hoe 

artsenn handelen en behandelen, en tevens heeft hij me geleerd onderzoek op te zetten. 

Inn het lab heb ik altijd enorm veel hulp gekregen, en in het eerste jaar was vooral de 

hulpp van Margreet Valk en Margreet Bakker onontbeerlijk, maar zeker ook de hulp van de 

overigee analisten op het lab. Tevens was de samenwerking met Els Hoogervorst voor het 

projectt van grote klasse. Els: bedankt!, ook voor je morele support. In de tussentijd was 

err een analist op het project bijgekomen, Karin van der Horn, met wie ik een lange tijd 

opp een heel gezellige manier heb samengewerkt. Ondanks dat we elkaar niet enorm goed 

kenden,, voelden we elkaar wel goed aan en werd het werk verzet wat gedaan moest 

wordenn (al was het voor een beginnend AIO wel moeilijk niet alles zelf te willen doen en 

duss ook te zorgen dat anderen hun werk hadden). Naast de mensen van ons eigen lab 

wass het p7-project een samenwerking met IGEN International, Inc., waar ik veel support 

kreegg van Maura Ktbbey en haar team, en van Paul Converse. Maura, Paul, all the people 

fromm IGEN: thank you very much! Also for the good care-taking during the visits in 

Gaithersburg! ! 

Omdatt we met het p7-project niet ons doel konden bereiken, werd er naar een 

tweedee project gezocht. Toevallig kwam er net eentje aanwaaien onder leiding van Tony 

dee Ronde. Het LTR-NASBA project was in nauwe samenwerking met Suzanne Jurriaans, 

Mariëll Brok en Jeanette Boogaard van ons lab, en Peter Oudshoorn, Femke Janssen, 

Pierree van Aerie, en Ron Ehren van Organon-Teknika. Voornamelijk met Mariël heb ik 

veell samengewerkt en ik heb daar erg van genoten. Ook met de mensen van OT had ik 

veell kontakten en ook daar heb ik erg veel van geleerd en genoten. Tijdens deze periode 

zijnn er veel mensen weggegaan (ligt dat aan mij?), zoals Karin, Jeanette en Mariël, maar 

gelukkigg ook nog iemand bij het project gekomen: Audrey van der Schoot. Wat ik in ieder 

gevall kan zeggen is dat zonder de hulp van jullie allen, het project nooit op zo'n 

succesvollee manier was geëindigd: dank jullie wel! 

Hett LTR-NASBA project werd dus succesvoller dan het p7-project en een goede 

basiss om op voort te gaan. Naast Frank was Tony nu mijn constante begeleider. Doordat 

Frank'ss werkzaamheden veranderen, werd hij steed minder begeleider en bleef Tony 

voornamelijkk over. Frank: hartelijk dank voor al je support en de discussies en het is wel 

aann het aantal co-auteurschappen te zien datje voor vele papers een welkome inbreng 
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had.. Zoals wij de LTR bestudeerden werd het steeds boeiender en zodoende werden er 
nogg wat meer mensen bijgehaald om hun licht er eens op te werpen, wat dan ook 
resulteerdee in een mooie publicatie met een grote groep mensen van het lab: Ben, 
Volodya,, en Marion bedankt voor jullie bijdrage! En Wim van Est bedankt voor je bijdrage 
aann het mooie "artwork", onder andere voor het paper en de posters én de cover! 

Inn een sneltreinvaart verliepen de projecten vervolgens. Het groep-0 project in 
samenwerkingg met Guido van der Groen, Wouter Janssens, Katrien Fransen, Robert 
Colebunderss en Luc Kestens was ook erg succesvol. Uiteindelijk is er een heel mooie 
publicatiee uit ontstaan en dat is toch grotendeels aan jullie te danken! Zonder al de 
steun,, leuke discussies en het beschikbaar stellen van de samples was deze informatie 
nogg niet gegenereerd! 

Hett laatste jaar heb ik het iets rustiger gehouden wat betreft de buiten-labse 
samenwerkingen.. Ons lab was versterkt met Bob van Gemen, die van OT kwam. Zijn 
hulpp in het opzetten van de laatste studies was onmisbaar, Bob bedankt! Ondanks dat hij 
vann OT naar ons lab kwam, waren de kontakten met OT nog steeds erg goed. Met heel 
veell plezier heb ik samengewerkt met Tom Oosterlaken, Jos Weusten, Paul van der Wiel, 
Chriss van Eekelen en het hele leger aan analisten dat aan de gag-moleculaire beacon 
assayy werkt(e). Hartelijk dank voor alles wat jullie me hebben geleerd! Binnen het lab 
werdd erg hard gewerkt, voor mij voornamelijk samen met Esther de Rooij, waarmee ik 
dee studies heb verricht voor OT en voor ons zelf, en waarmee ik ook een hele hoop 
plezierr heb beleefd (minimaal zo belangrijk!), met Maaike van Dooren, Eveline 
Timmermanss en wederom Margreet Bakker. Deze groep van mensen waren belangrijk 
voorr het ontstaan van twee hoofdstukken van dit proefschrift, maar absoluut ook voor 
hett leefbaar houden van het lab! And someone who helped me with all my papers was 
Lucyy Phillips with her excellent skills to edit my papers: Lucy thank you very much! 

Zoalss (hopelijk) blijkt uit dit stukje is naar mijn idee een lab of werkomgeving niet 
alleenn bedoeld om te werken en tee produceren, al is dat wel dé belangrijkste factor, maar 
ookk de sociale kontakten zijn erg belangrijk. Meestal hebben ze zijdelings ook wel wat 
mett het werk te maken. Nu kan ik wel iedereen gaan noemen, maar dat zou nogal wat 
pagina'ss in beslag nemen. Echter Iedereen waarmee ik heb gewerkt, gelachen, kamers 
gedeeldd (ik ben nogal eens verhuisd!): bedankt voor het werk en de gezelligheid! In het 
bijzonderr wil ik 3 mensen bedanken voor hun enorme bijdrage aan het werk en mijn 
ontwikkeling:: Frank (zie eerdere opmerkingen), Tony en uiteraard Jaap. Ik ben heel blij 
datt ik nog een tijdje met jullie mag samenwerken! Want ondanks dat jullie me al zó veel 
geestelijkee bagage hebben meegegeven door de vele discussie's, gesprekken, leren van 
technieken,, schrijven van papers (vooral Tony hierin: heel hartelijk dank!) en ook Jaap 
(ikk ben blij dat je de laatste keren zo snel hebt gelezen, gecorrigeerd en gesuggereerd!). 
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Ikk ben geboren op 29 maart 1973 in Lewedorp, een dorp in Zeeland tussen Goes en 

Middelburgg gelegen. De lagere school heb ik daar doorlopen, waarna ik naar het Sint 

Willibrordcollegee in Goes het Atheneum heb gevolgd. Nadat ik het VWO-diploma in 1991 

hadd ontvangen ben ik naar Utrecht vertrokken om Medische Biologie aan de Universiteit 

vann Utrecht te studeren. Vanaf het begin was ik al betrokken in allerlei commissie's ter 

bevorderingg van de studierichting Medische Biologie. Naast een actieve rol binnen het 

onderwijss gebeuren van de studieverening Mebiose heb ik ook een aantal gezelligheids 

activiteitenn helpen organiseren. Dit resulteerde dat ik in 1994 voor een jaar praeses werd 

vann de studieverening. Gedurende dit jaar ben ik begonnen aan een stage bij de afdeling 

Virolgiee aan de faculteit Diergeneeskunde. Mijn begeleiders hier waren Dr Peter Rottier 

(hoofd)) en Dirk-Jan Opstelten. Het onderzoek richtte zich op de interactie van twee 

envelopp eiwitten van het Muize Hepatitis Virus (MHV) en heb ik afgerond met een 

stageverslagg getiteld "Role of disulfide bonds in the assembly of mouse hepatitis virus". 

Inn plaats van de benodigde 9 maanden heb ik hier 14 maanden stage gelopen, deels ter 

compensatiee van de gemiste tijd vanwege mijn activiteiten voor de studievereniging, 

maarr ook deels vanwege mijn interesse in het onderzoek en in het bijzonder de virologie. 

Naa deze stage ben ik begonnen aan het schrijven van mijn scriptie, getiteld "The 

molecularr basis of an HIV-1 infection" onder leiding van Dr Tony de Ronde. Deze scriptie 

hebb ik gedeeltelijk geschreven terwijl ik al met mijn tweede stage was begonnen. Die 

tweedee stage was bij CIBA-Geigy AG in Bazel, Zwitserland, onder leiding van Dr Robert 

Cozens.. Het onderzoek richtte zich op de effecten van het HIV-1 Tat eiwit op de replicatie 

vann het humaan cytomegalovirus. Het stageverslag was getiteld "The effects of HIV-1 Tat 

proteinn on the replication of HCMV". Na deze stage ben ik direct begonnnen als AIO bij de 

vakgroepp Humane Retrovirologie, Academisch Medisch Centrum in Amsterdam onder 

leidingg van prof. dr Jaap Goudsmit. Het onderzoek aldaar heeft geresulteerd in dit 

proefschriftt getiteld "The impact of HIV-1 subtypes on molecular diagnostics". Nu ik dit 

hebb afgerond, ga ik beginnen als post-doc of projectleider "klinische studies HIV en HBV" 

bijj PrimaGen, een dochteronderneming van Amsterdam Support Diagnostics. 
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