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Nederlandse samenvatting
Bloed bestaat uit rode bloedcellen die betrokken zijn bij het vervoer van zuurstof door het
lichaam, bloedplaatjes die verantwoordelijk zijn voor bloedstolling als er bijvoorbeeld een
wond is, en daarnaast de witte bloedcellen. Die vormen een belangrijke component van het
afweersysteem van het lichaam. Via het bloedvatensysteem kunnen ze het hele lichaam
patrouilleren op zoek naar ontstekingen of infecties. Maar als er ergens in het weefsel een
ontsteking is, moeten die witte bloedcellen dus wel op het juiste moment het bloedvat
verlaten en het weefsel in migreren. Hiervoor geven de cellen van de bloedvatwand –
endotheelcellen – signalen af als er in het onderliggende weefsel een ontsteking plaatsvindt.
De circulerende witte bloedcellen herkennen deze signalen doordat ze interacties aangaan
met de endotheelcellen van de bloedvatwand. Omdat de ontsteking vaak in het onderliggende
weefsel zit, moeten de witte bloedcellen zich uit het bloedvat manoeuvreren, maar daarbij
niet te veel lekkage van de andere bloedcomponenten veroorzaken. Daarom vindt er een
strak geregisseerd samenspel plaats als de witte bloedcellen zich tussen de endotheelcellen
door wurmen. Dit proces heet ook wel transendotheliale migratie; het migreren van de witte
bloedcellen door (trans) de bloedvatwand (endotheel laag). Dit proces is goed gereguleerd
zodat het zo efficiënt mogelijk verloopt.
In dit proefschrift worden nieuwe inzichten in dit proces van transendotheliale migratie
besproken. In hoofdstuk 1 wordt een algemene samenvatting en introductie gegeven.
In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de inzichten gebaseerd op literatuur
en eigen onderzoeken. Hierin focussen we met name op het fenomeen transendotheliale
migratie hotspots. Witte bloedcellen blijken specifieke plekken in de bloedvatwand veelvuldig
te gebruiken om doorheen te migreren. We bespreken in dit hoofdstuk de recente inzichten
over deze specifieke plekken en welke factoren deze zogenaamde hotspots bijzonder maken.
Het gaat daarbij onder andere om de signaalmoleculen die de endotheelcellen presenteren,
de laag onder het endotheel en de vorm en verschijning van endotheelcellen.
In hoofdstuk 3 focussen we op een aantal van de signaalmoleculen die de
endotheelcellen presenteren aan de witte bloedcellen; ICAM-1 en ICAM-2. Deze zogenaamde
adhesiemoleculen laten een opvallend expressiepatroon zien, waarbij sommige cellen veel
meer ICAM-1 hebben dan andere cellen. We laten zien dat de witte bloedcellen dit verschil
in dichtheid gebruiken om een plek te kiezen voor de transendothelial migratie. Daardoor
vormen ICAM-1 en ICAM-2 dus een mechanisme voor de vorming van de zogenaamde
transendotheliale migratie hotspots.
In hoofdstuk 4 bespreken we een nieuw geïdentificeerd mechanisme van deze
hotspots. Op deze plekken zien we namelijk opvallende uitstulpingen van de celmembraan
van endotheelcellen. Deze bevindingen hebben we kunnen doen met behulp van zeer
geavanceerde microscopie technieken met hoge resolutie. Deze uitstulpingen van het
endotheel lijken een fysieke manier te vormen om interacties aan te gaan met de witte
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bloedcellen en deze zelfs door de endotheel cellaag te begeleiden. We behandelen op
welke manier het cytoskelet van de endotheelcellen en de regulatie daarvan zorgt voor
de vorming van de membraan uitstulpingen. Ook kunnen we met behulp van speciale
microscopie technieken de uitstulpingen sturen en daarmee ook de transendotheliale
migratie beïnvloeden.
In hoofdstuk 5 staan een aantal regulatoren van het cytoskelet van de endotheelcellen
centraal. Dit skelet zorg voor de stevigheid en beweeglijkheid van de cel en moet soms van
vorm veranderen. Dat wordt verzorgd door zogenaamde Rho GTPases en de bijbehorende
regulatoren guanine uitwisseling factoren (GEFs). Een van die GEFs (FGD5) zit bij de
buitenkant van de endotheelcel, maar wij konden geen rol aantonen bij de interacties met
de witte bloedcellen. De Rho GTPase Cdc42 wordt bovendien niet specifiek geactiveerd
tijdens deze interacties.
In hoofdstuk 6 hebben we een zeer geavanceerde microscopie techniek gebruikt:
Lattice light sheet microscopie. Hierdoor konden we met hoge snelheid en hoge resolutie
het proces van transendothelial migratie bestuderen. We konden hierdoor met veel detail
de overlappende en uitstulpende membranen van endotheelcellen bekijken. Ook konden
we witte bloedcellen tijdens hun weg door het endotheel in beeld brengen. We zagen dat
hierbij een soort tunnel door het endotheel ontstaat. Ook veranderingen in het cytoskelet
van de endotheelcellen tijdens dit proces werden met veel details vastgelegd.
Hoofdstuk 7 gaat met name over de onderkant van de endotheelcellen, dus eigenlijk
de buitenkant van de bloedvaten. De witte bloedcellen komen onder de endotheelcellen
na de transendotheliale migratie en blijven daar ook een tijd. Hier ondervinden ze allerlei
fysieke obstakels die hun weg richting de ontsteking kunnen bemoeilijken. Hoe meer van
deze fysieke obstakels, ook wel focale adhesie structuren genoemd, hoe minder makkelijk
de witte bloedcellen er tussendoor kunnen bewegen.
In hoofdstuk 8 worden de resultaten en hypotheses van dit proefschrift bediscussieerd.
Daarnaast bespreken we de implicaties van dit proefschrift en worden de bevindingen
in breder perspectief gezet. Ook wordt hier de rol van calcium signalering tijdens
transendotheliale migratie beschreven. Hiervoor is een zogenaamde biosensor ontwikkeld,
waardoor we met behulp van een microscoop live naar calcium signalering konden kijken
tijdens transendotheliale migratie.
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English summary
Blood consists of red blood cells involved in transport of oxygen through the body, platelets
responsible for blood clotting in case of a wound, and the white blood cells. These form
a major component of the immune system of the body. The white blood cells patrol the
whole body via the blood vessel system in search for inflammation or infection. During the
inflammatory response, the white blood cells must exit the blood vessels at the right site
to migrate into the tissue. To do so, the blood vessel wall cells – endothelial cells – provide
signals when an inflammation in the underlying tissue occurs. The circulating white blood
cells recognize these signals by interacting with the endothelial cells of the blood vessel wall.
As inflammation often occurs in the underlying tissue, white blood cells maneuver out of
the blood vessel, without causing excessive leakage of other blood components. Therefore,
a tightly regulated interplay occurs when the white blood cells squeeze themselves between
and through the endothelial cells. This process is called transendothelial migration; the
migration of white blood cells through (trans) the blood vessel wall (endothelial layer). This
process is tightly regulated to make it highly efficient.
In this thesis new insights in the process of transendothelial migration are discussed. In
Chapter 1 a general summary and introduction are given.
In Chapter 2 an overview of recent insights based on literature and own research
is given. Herein, we focus on a phenomenon called transendothelial migration hotspots.
White blood cells seem to use specific exit sites of the blood vessel wall. We review in this
chapter recent insight on these exit sites and which factors characterize these hotspots. This
include signal molecules presented by endothelial cells, the subendothelial layer and the
shape and appearance of endothelial cells.
In Chapter 3 we focus on some of the signal molecules presented by endothelial cells
towards the white blood cells; ICAM-1 and ICAM-2. These so-called adhesion molecules
show a remarkable expression pattern: some cells express higher ICAM-1 levels than other
cells. We show that white blood cells use this expression level heterogeneity to choose a
suitable exit site for transendothelial migration. Thereby, ICAM-1 and ICAM-2 compose a
mechanism of so-called transendothelial migration hotspot formation.
In Chapter 4 we discuss a newly identified mechanism of these transendothelial
migration hotspots. At these exit sites, we observe protrusions of the cell membrane
of endothelial cells. Using advanced microscopy techniques with high resolution was
instrumental for these novel findings. The endothelial protrusions seem a physical cue to
interact with the wide blood cells and to guide them through the endothelial cell layer. We
consider how the cytoskeleton of the endothelial cell and its regulation causes the formation
of these membrane protrusions. Furthermore, using special microscopy techniques, we
could manipulate the protrusions and therefore influence transendothelial migration.
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In Chapter 5 certain regulators of the cytoskeleton of endothelial cells are key subject.
This skeleton provides strength and enables movement of the cells, implying regular shape
changes. The Rho GTPases and their regulators, the guanine exchange factors (GEFs), are
responsible for the shape changes of the cytoskeleton. One of these GEFs, FGD5, locates
at the endothelial cell periphery, but we could not show a role during the interaction with
white blood cells. Moreover, the Rho GTPase Cdc42 was not specifically activated during
these interactions.
In Chapter 6 we used a highly advanced microscopy technique: Lattice light sheet
microscopy. Hereby, we could examine the process of transendothelial migration with
high speed and high resolution. Therefore, we could study the overlapping and protruding
membranes of endothelial cells in great detail. Also, the white blood cells during their
migration through the endothelial cell layer was imaged. During this process, we observed
a kind of tunnel through the endothelium occurring. Changes in the cytoskeleton of the
endothelial cells during this process were imaged with high resolution too.
In Chapter 7 the focus is on the subendothelial layer, in fact the outside of the blood
vessels. The white blood cells arrive underneath the endothelial cells after transendothelial
migration and reside there for a while. Here, they experience several physical obstacles that
complicate their journey towards an inflammation. The more physical obstacles, called focal
adhesions, the more difficult white blood cells can maneuver through.
In Chapter 8 we discuss the results and hypotheses of this thesis. Additionally,
we describe the implications of this thesis and the findings are placed in perspective.
Furthermore, the role of calcium signaling during transendothelial migration is discussed.
To this end, a so-called biosensor was developed, enabling us to live image calcium signaling
during transendothelial migration using a microscope.
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Dankwoord
Going with the waves… Naast dat dit inhoudelijk een interessante titel was voor mijn
proefschrift vond ik het ook een mooi advies aan mezelf nu ik terug kijk op de afgelopen vier
jaar. Ik heb me regelmatig afgevraagd hoe er ooit een proefschrift zou moeten komen. Maar
nu, na ruim vier jaar hard werken is mijn proefschrift wel af. Gelukkig mag ik het dankwoord
nog schrijven. Ik realiseer me namelijk dat er heel veel mensen zijn die bij hebben gedragen
aan dit mooie project en daar ben ik iedereen ontzettend dankbaar voor.
Allereerst Jaap, met al je enthousiasme een onuitputtelijke bron van wetenschappelijke
ideeën. Dat enthousiasme en die passie werken aanstekelijk en zijn je grote kracht. Maar
daarnaast stond je deur altijd open en had je altijd tijd voor je PhD studenten. Dankjewel
voor je goede en betrokken begeleiding. Zonder jou was het nooit zo’n mooi proefschrift
geworden. Ik wil je heel veel succes en plezier wensen met de volgende stappen in je
carrière, of die nou op Sanquin zijn of ergens anders!
Joachim, het was voor mij ongelooflijk waardevol om jou als copromotor te hebben. De
meetings met Jaap en Eike waren altijd heel inspirerend. Je hebt altijd goede ideeën,
maar misschien omdat je zelf nog in het lab komt, waren je tips ook altijd heel praktisch.
Daarmee vormden jij en Jaap echt een goed promotieteam voor me. Dorus, bedankt voor
je begeleiding, je goede adviezen en interessante discussies. Ik heb me altijd ontzettend
welkom gevoeld op de UvA, mede dankzij jou. Natuurlijk wil ik ook mijn promotiecommissie,
Alessandra, Carlie, Stephan, Paul en Marten bedanken voor het lezen en beoordelen van
mijn proefschrift.
Dan mijn paranimfen Eike en Max, dank dat jullie tijdens mijn verdediging aan mijn zij
willen staan. Iets wat jullie eigenlijk de afgelopen jaren ook al hebben gedaan in figuurlijke
zin, vandaar dat ik jullie gevraagd heb. Eike, al vrij snel nadat ik begonnen was met mijn
promotietraject kwam jij en eigenlijk klikte het meteen. Naast een collega ben jij ook een
vriendin, met wie het altijd gezellig is. We hebben veel beleefd de afgelopen jaren: practica,
experimenten en zelfs onze tocht naar Janelia. Wat een bijzondere ervaring was dat! Jij was
als een vis in het water achter de LLSM, terwijl ik uren achter elkaar neutrofielen isoleerde.
We hebben echt een topprestatie geleverd en zijn met prachtige data thuis gekomen. Je bent
nu ook bezig met het afronden van jouw project. Dankjewel voor de fijne samenwerking,
maar eigenlijk was het veel meer dan dat. Dankjewel voor de vriendschap! Max, toen jij
aan je promotie begon, zag ik meteen je enthousiasme en je gedrevenheid. Onze projecten
raakten elkaar en dus begonnen we onze krachten te bundelen. Wat hebben we veel samen
gekweekt, al die knockout cellen gemaakt en geflowd. Ik herinner me vooral hoe fijn dat
werkte en hoe gezellig het was, we waren echt een goed team. Ik merkte hoe fijn ik het
vond om projecten samen op te pakken. Het heeft tot prachtige publicaties geleid en er zit
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nog meer in de pijpleiding. Heel veel succes en geluk met je promotie en de stappen die je
daarna gaat zetten.
Jos, je wil niet weten hoe vaak iemand op Sanquin zei, oh vraag maar aan Jos, die weet dat
wel. En dat is eigenlijk ook wel precies hoe het is: jij weet bijna alles en hebt bijna alles al wel
een keer gedaan. En hoewel je al honderd jaar Western Blots doet op Sanquin weet je nog
steeds uit jouw oneindig diepe la alle blotjes altijd terug te vinden, iets waar ik nog steeds
altijd vol ongeloof naar sta te kijken. Je bent voor mij echt precies geweest wat ik nodig
had tijdens mijn PhD. Jaap had tijdens meetings vaak wel honderden ideeën en theorieën,
dan ging ik naar jouw toe en kon jij me praktische tips geven en de handvatten om daar het
beste idee uit te vissen. Volgens mij heb je met je bescheidenheid zelf nog niet half door
hoe waardevol je bent voor de groep. Ook hebben we een hele leuke tijd gehad in Janelia.
Ik vraag me nog steeds af waarom wij een rode Ford Mustang hadden met zelfs het logo
geprojecteerd op de straat tijdens het instappen. Volgens mij vond je het geen straf om er
met die auto op uit te gaan om lunch te halen tijdens die ontzettend lange werkdagen die
we daar gemaakt hebben. We hebben wel prachtige dingen bereikt, mede dankzij jou en
daar ben ik heel trots op!
Anne-Marieke, wat zou ik toch zonder jou hebben gemoeten. Ieder lab zou eigenlijk een
Anne-Marieke moeten hebben. Alles is perfect georganiseerd, jij weet wel honderd ballen
tegelijk in de lucht te houden. Als jij een experiment doet, dan weet je gewoon dat het goed
gedaan is. Je zal nooit een controle vergeten. Maar daarnaast ben je ook een hele gezellige
kletstante. Het was altijd heerlijk om samen met jou vroeg op het lab te zijn om eerst even
te beginnen met bijkletsen over schattige neefjes en nichtjes. Wat een supertante ben jij,
daar zullen Myrthe en Marijn heel blij mee zijn!
Martijn, jij bent voor mij echt een mentor geweest. Jouw oprechte interesse voor alles en
iedereen om je heen vind ik heel inspirerend. Je betrokkenheid bij mijn promotietraject is
heel waardevol voor me geweest. Je had altijd goede ideeën, maar vergat ook niet dat er
een persoon achter een promovenda zit. Je begreep mijn enthousiasme voor wetenschap
maar ook mijn wens om een andere richting op te gaan. Bedankt voor de fijne gesprekken
en je goede adviezen!
Simon, Mark, Erik en Tom, dankjewel voor al jullie hulp, voor alle keren dat de microscoop
het niet deed en jullie aanwezigheid alleen al de oplossing was. Voor het oplossen van al
mij “Sanquindows” frustraties. Bedankt voor alle leuke gesprekken, de goede adviezen en
de laatste roddels. Even in jullie kantoor hangen werkte vaak therapeutisch, vaak vielen dan
de puzzelstukjes op de juiste plek. Ik kon altijd bij jullie terecht voor wat luchtigheid en soms
ook alleen om even naar de visjes te kijken. Dankjewel daarvoor! En Simon, als ik ooit nog
een nieuw huis nodig heb, zal ik je een berichtje sturen!
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Lilian, je bent echt een voorbeeld geweest en jouw ideeën en ervaringen hebben
me echt een flinke duw in de goede richting gegeven, dankjewel daarvoor. Sofia,
ik bewonder jouw doorzettingsvermogen, je eigenzinnigheid en je enthousiasme.
Marije, je bent een beetje geadopteerd door onze groep. Vooral voor de gezelligheid,
want het is echt knap hoe zelfstandig jij je project afgerond hebt. Lanette, Rouven,
Bram, Werner, dankjewel voor de leuke tijd en veel succes en geluk voor de toekomst.
Ik heb een ontzettend leuke tijd gehad bij Sanquin. Een aantal mensen wil ik daarbij graag
noemen: Lotte, Esmeé, Hugo, Seline, Ugne, Bart, Yvonne, Kim, Luc, Riv, Floris, Corry,
Suzanne en alle anderen, bedankt voor deze onvergetelijke tijd. Dan de stagiaires die ik heb
mogen begeleiden: Sanne, Amerens en Josephien. Jullie waren alle drie heel anders, maar
alle drie hebben jullie en prachtige bijdrage geleverd aan dit boekje. Ik heb veel van jullie
geleerd en daar ben ik heel dankbaar voor. Succes met jullie carrière en veel geluk voor de
toekomst.
Franka, wat was het leuk om samen experimenten te doen op de UvA, het heeft tot een
prachtig artikel geleid waar je echt trots op mag zijn. Veel succes met de afronding van je
project. Wat heb jij samen met Saskia, Anna, Sergei, Marten, Mark en de anderen op de
UvA me altijd warm ontvangen als ik langs kwam. Dankzij jullie voelde ik me ook echt thuis
op het SILS.
Kees, Jeannet, Jeroen en Matthieu, dankjewel voor het leuke nieuwe avontuur dat ik met
jullie heb mogen aangaan!
Vicky, we zijn allebei een heel ander carrièrepad op gegaan, maar als we elkaar weer zien
is het altijd weer gezellig. Het lijkt nog maar zo kort geleden dat we samen op de grote
universiteit aan onze studie MLW begonnen. Aafke, met jou was het altijd zo gezellig op
Sanquin dat we zelfs toen je al weg was nog vriendinnen bleven. We gaan binnenkort een
lang (letterlijk 4x40 km) avontuur beleven waar ik ontzettend veel zin in heb. Volgens mij
hebben we nog genoeg te kletsen om al die kilometers te vullen. Susette, jij bent niet alleen
mijn gezellige tikkeltje gekke Brabantse vriendin, maar ook een grote inspiratiebron. Jouw
doorzettingsvermogen tijdens je PhD heb ik echt bewonderd. Heel fijn om lekker alle PhD
frustraties met jou te kunnen bespreken. Jolien, op de een of andere manier is er vaak een
grote afstand tussen ons, maar dat weerhoudt ons er niet van om elkaar op te zoeken en
leuke dingen te doen. Al tijdens MMD werden we vriendinnen en hebben we veel beleefd.
Dankjewel voor je gezelligheid altijd.
Vaak heb ik mijn familie uit proberen te leggen wat ik precies deed tijdens mijn studie en
werk (want is een PhD nou werk of studie?). Ik weet niet of het me ooit gelukt is, maar dat
maakte niet uit. Jullie stonden altijd achter me, waren altijd geïnteresseerd en bovenal altijd
ontzettend trots op me. Dankjewel daarvoor! Tom, wat ben ik ongelooflijk trots op jou! Je
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bent altijd mijn lieve kleine broertje, maar inmiddels ben je ook een grote volwassen man
geworden. Samen met Tineke hebben we de afgelopen jaren veel leuke dingen gedaan, met
z’n allen koken, weekendjes weg. Bedankt voor al die leuke dingen en laten we de lijst nog
veel langer maken! Mam en pap, voor jullie is de wetenschap misschien wel een beetje een
raar wereldje. Maar toch zijn jullie altijd vol interesse over wat ik nou precies de hele dag
deed. Dan probeerde ik het weer met handen en voeten en een of andere metafoor uit te
leggen. Als ik terug denk, herinner ik me vooral hoe trots jullie altijd op me zijn. Ik heb veel
van jullie geleerd. Het doorzettingsvermogen, perfectionisme en optimisme heb ik van jullie
en mede daardoor ligt er nu een mooi proefschrift. Dankjewel voor jullie steun en voor alles
wat jullie voor me betekenen.
Lieve Jeroen, al tijdens onze master kruisten onze wegen elkaar. We waren nog maar kort
samen voor we allebei voor stage naar een bestemming ver weg vertrokken. Eenmaal terug
hadden we het steeds leuker samen, maar toch besloten we allebei om een nieuw avontuur
genaamd promotieonderzoek aan te gaan. Dat betekende wel dat we vier jaar lang elkaar
alleen in het weekend konden zien. Gelukkig bestaat er zoiets als onbeperkt bellen en kon
ik ieder weekend op en neer naar Nijmegen met ons autootje. Ik heb enorm van die tijd
genoten. Het was fijn om met iemand te zijn die me begreep en met dezelfde promotiedingen
worstelde als ik. Jij bent ook druk geweest met jouw promotie en ik ben ongelooflijk trots op
wat je bereikt hebt. Inmiddels zijn er weer nieuwe golven gekomen waar we ons door mee
laten voeren. We zijn verhuisd naar een mooi huisje in Utrecht en zijn allebei in opleiding
tot klinisch chemicus. Wat hebben we samen een mooie promotietijd gehad en wat kijk ik
uit naar de toekomst met jou!
Het is een onmogelijke opdracht om alle mensen die wat voor mij of mijn proefschrift
betekend hebben te noemen. Daarom wil ik iedereen die me zo’n ongelooflijk mooie tijd
heeft bezorgd ontzettend bedanken en alle geluk voor de toekomst wensen.
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