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NEDERLANDSE SAmENVATTING 

Het vatenstelsel in ons lichaam wordt gevormd door talrijk aan elkaar 
gekoppelde bloedvaten die zich verspreiden door heel het menselijk 
lichaam. Als je al het omliggende weefsel zou verwijderen en enkel alleen 
naar de bloedvaten zou kunnen kijken, zie je een beeld dat de contouren van 
ons lichaam compleet weerspiegeld. Dit geeft aan hoe groot de dichtheid 
van onze bloedvaten in onze weefsels en organen is. Sterker nog, als je alle 
bloedvaten achter elkaar legt kom je tot een lengte van wel 100.000 km! Een 
goede werking van onze bloedvaten is essentieel voor onze gezondheid. 
De bloedstroom voorziet het lichaam van voedingstoffen, zuurstof 
en hormonen en het reguleert andere belangrijke functies zoals onze 
temperatuur, pH en het afvoeren van afvalstoffen. Naast deze belangrijke 
functies begeleidt het vasculaire systeem immune cellen naar specifieke 
plekken binnen het menselijk lichaam en ondersteunt hiermee het 
afweersysteem dat ons lichaam beschermt tegen ziekteverwekkers zoals 
virussen, bacteriën en parasieten. Daarnaast wordt het immuunsysteem 
ook gebruikt om afvalstoffen en zieke of uitgeputte lichaamscellen zoals 
kanker op te ruimen. Het vasculaire systeem kan echter uit balans raken, 
met een verscheidenheid aan bloedvat-gerelateerde ziekten tot gevolg. 
Zoals: atherosclerose, het dichtslibben van de aderen; embolie, een kleine 
massa rondzwervend puin dat de bloedbaan kan blokkeren; ontsteking, 
ontsteking van de bloedvaten kan verschillende oorzaken hebben die 
kunnen leiden tot vaatvernauwing en vaatverstopping; trauma, schade 
aan de bloedvaten kan leiden tot ontsteking of infectie. De verstoring 
van de balans gaat vaak geleidelijk en wordt daarom pas vaak in een laat 
stadium ontdekt. Het is daarom belangrijk om meer inzicht te krijgen in 
hoe een gezond vatenstelsel werkt en wanneer de balans zoek is. Om hier 
een goed antwoord op te krijgen is basaal onderzoek nodig. 

In dit proefschrift hebben wij verschillende mechanismen onderzocht 
die ervoor zorgdragen dat de integriteit van de naden van onze bloedvaten, 
genaamd juncties, gehandhaafd blijven zodat ze niet langdurig open 
staan en gaan lekken. Verder hebben we onderzocht waarom de juncties 
niet lekken in specifieke gevallen zoals tijdens het uitreden van immune 
cellen uit de bloedbaan, leukocyt transmigratie genaamd. Daarnaast 
hebben wij onderzoek gedaan naar een molecuul, bekend als ICAM-1, 
dat zowel de aanhechting van immune cellen aan de vaatwand als het 
voorkomen van vaatlekkage reguleert. De transmigratie van leukocyten 
verloopt volgens een aantal stappen: de leukocyten beginnen met het 
rollen over de binnenkant van de vaatwand; vervolgens gaat dat over in 
kruipen; en uiteindelijk transmigreren de cellen door de vaatwand heen. 
ICAM-1 ondersteunt de adhesie van leukocyten aan de bloedwand tijdens 
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al deze stappen. Er wordt gedacht dat verschillende eiwit complexen 
aan het oppervlak van het cel membraan de overgangen tussen deze 
verschillende stappen reguleert. Het is echter onduidelijk hoe ICAM-
1 zich tussen deze complexen verplaatst en welke eiwitten de lokale 
en tijdelijke organisatie van ICAM-1, met betrekking tot tijd en plaats, 
reguleren. In hoofdstuk 3 introduceren wij het eiwit annexin A2 als een 
nieuwe interactie partner voor ICAM-1. Onze bevindingen duiden erop dat 
annexin A2 de ruimtelijke distributie van ICAM-1 op het celoppervlak kan 
reguleren. Endotheel cellen zonder annexin A2 hebben een verstoorde 
ICAM-1 distributie wat leidt tot een verhoogde adhesie van leukocyten 
onder ontstekingscondities. Verder onderzoek moet uitwijzen of de 
verhoging van het aantal transmigrerende leukocyten schadelijk is of juist 
gebruikt kan worden om de transmigratie onder bepaalde omstandigheden 
te verhogen op bepaalde plekken in ons lichaam.

Het lekken van de vaten word vaak geassocieerd met een onbalans 
van onze vaten. Echter, vasculaire permeabiliteit is niet altijd schadelijk, 
een beetje lekkage ondersteunt diverse inflammatoire functies zoals 
activatie van bloedstolling, het complement systeem en het aantrekken 
van leukocyten die deel uitmaken van ons afweer systeem. Een 
opeenstapeling van bevindingen wijst er echter op dat het uitreden van 
leukocyten uit de bloedbaan gepaard gaat zonder lekkage of schade aan 
de bloedwand. Deze paradox laat zien dat de vasculaire permeabiliteit 
in deze twee processen onafhankelijk van elkaar wordt gereguleerd. In 
hoofdstuk 4 hebben wij onderzocht waarom bloedvaten niet lekken 
tijdens het uitreden van leukocyten uit de bloedbaan. Deze studie laat zien 
dat de endotheel cellen, de cellen die de binnenkant van de bloedwand 
bekleden, een natuurlijke knelring vormen die de ruimte tussen de 
uittredende leukocyte en de vaatwand afknelt, waarmee lekkage van 
de naden tijdens dit proces voorkomen wordt. De knelring is flexibel, 
hierdoor is de leukocyt toch instaat om zich door de bloedwand heen te 
bewegen. Wij hebben gevonden dat dit ingenieuze mechanisme wordt 
gereguleerd door verschillende signaal moleculen zoals ICAM-1, LARG en 
Ect2, RhoA, ROCK, Myosin-II en actine filamenten. ICAM-1 is een receptor 
die zich bevindt op het celoppervlak van endotheel cellen. ICAM-1 neemt 
waar wanneer een leukocyt door de bloedwand heen kruipt. Als dit het 
geval is initieert ICAM-1 een signaal dat ervoor zorgt dat de omliggende 
endotheel cellen beginnen met het aanmaken van de knelring. Het 
natuurlijke bouwmateriaal voor de knelring bestaat uit actine. Actine kan 
worden opgebouwd in filamenten die talrijke structuren kunnen vormen 
waarmee de vorm en omvang van lichaamscellen wordt gereguleerd. 
Het door ICAM-1 geïnitieerde signaal wordt binnenin de endotheel cel 
doorgegeven door Ect2, LARG, RhoA en ROCK. Deze cascade aan eiwitten 
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activeert een mechanische motor genaamd Myosin-II. Myosin-II verbind de 
actine filamenten en oefent kracht uit op de actine filamenten waardoor 
de knelring verkleind wordt en vaatlekkage tijdens de transmigratie van 
leukocyten wordt tegengegaan. 

In de naden van onze bloedvaten bevindt zich een dynamisch eiwit 
complex dat instaat is om de naden even open te zetten en daarna meteen 
weer te sluiten. Deze dynamiek is belangrijk omdat de endotheel cellen 
die met elkaar in contact staan los van elkaar moeten kunnen bewegen 
om processen zoals leukocyt transmigratie of het groeien van nieuwe 
bloedvaten mogelijk te maken. Het meest beschreven eiwit in dit complex 
is VE-cadherin. VE-cadherin verbindt twee endotheel cellen doormiddel 
van een homo-typische interactie. Om de integriteit van bloedvaten te 
behouden wordt VE-cadherin in juncties doorlopend vernieuwd. De 
integriteit van onze bloedvaten wordt strikt gereguleerd. Een van de 
eiwitten die betrokken is bij het behouden van de integriteit van de naden, 
of met een moeilijke term “endotheliale juncties” is het signaal molecuul 
Rac1. Maar Rac1 is ook beschreven in processen die cel-cel contacten 
kunnen verbreken, zoals Rac-1-gemedieerde endocytose of reactieve 
zuurstof radicaal productie. Dit impliceert dat de activiteit van Rac1 in tijd 
en plaats gereguleerd is. In hoofdstuk 5 hebben wij onderzocht welke 
eiwitten lokale Rac1 activiteit reguleren tijdens junctie homeostase. Deze 
studie laat zien dat de guanine nucleotide echange factor TRIO lokale 
Rac1 reguleert wat ervoor zorgt dat pasgevormde instabiele naden of 
“juncties” zich stabiliseren tot sterke integere naden. 

Tot slot, in hoofdstuk 6 zijn wij op zoek gegaan naar andere exchange 
factoren die mogelijk bijdragen aan het herstel van endotheel naden nadat 
deze verbroken zijn, bijvoorbeeld na intrinsieke VE-cadherin vernieuwing 
binnen de endotheel monolaag of tijdens de transmigratie van leukocyten. 
In totaal hebben we zes RhoA-, Rac1- en Cdc42-specifieke Rho-GEFs en 
GAPs gevonden die betrokken zijn bij de stabilisatie van cel-cel naden 
tijdens de transmigratie van leukocyten en acht RhoA-, Rac1-, Cdc42- 
en ARF6-specifieke Rho-GEFs en GAPs gevonden die junctie integriteit 
reguleren onder basale condities. De potentiële targets zijn samengevat 
in table 1 en 2 van hoofstuk 6.
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langs om een aantal metingen te doen.
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Floris: tijdens mijn MCB stageperiode hebben wij samen met Jeffrey 
en Mark gewerkt aan het opzetten van het ibidi flow systeem. Alle 
transmigratie experimenten werden vanaf dat moment onder flow 
gedaan. De experimenten werden daardoor sophisticated maar ook 
tien keer moeilijker. Bedankt voor alle ondersteuning en je hulp bij de 
microscopen. Hilarisch was ook jouw sabotage van het door Mark en 
Jeffrey vervaardigde flow-tube-water-straal-apparaat die onopgemerkt 
boven het plafond van kamer U264c liep om vervolgens iemand nat te 
spuiten. Briljant!

Anna: bedankt voor de fijne tijd in Y3 en U264c en het nalopen van mijn 
manuscripten. Het was fijn om jou als internationale kamergenoot in onze 
groep te hebben. Jouw aanwezigheid heeft zeker bijgedragen aan het 
verbeteren van mijn taalgevoel.

Nathalie: hé FRET buddy! Het was keer op keer een verassing welke 
compound je nu weer op de endotheel cellen gegooid had, spectaculaire 
beelden! Bedankt voor de fijne tijd.

Mar: bedankt voor je input tijdens de werkbesprekingen in B108, en de 
gezellig tijd.

Coert: bedankt voor je input en het kritisch lezen van het Nature 
Communications manuscript.

Chantal: bedankt voor je ongekende inzet en overgave waarmee je tijdens 
je stageperiode experimenten hebt verricht. Het was fijn je te mogen 
begeleiden tijdens je stage bij ons op het lab.

Bram: het was leuk om samen met jou met de Rac1 sensor te 
experimenteren. Heel veel succes met je nieuwe job als technici bij Synvolux. 

Mohammed: Asim, thanks for helping identifying the interaction between 
annexin A2 and ICAM-1. I hope you are doing well in India.

Antje Schaefer: thanks for all the stimulating discussions.

Eloise en Anne-Marieke: bedankt voor het organiseren van het lab. 
De systematiek in het antilichamen systeem, het organiseren van de 
plasmidenlijsten en het uitzoeken van de cell biology tools is slechts een 
kleine greep uit de verbeteringen die jullie hebben doorgevoerd in het 
lab. Bedankt daarvoor, het heeft onderzoek doen erg vergemakkelijkt.
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Corry en Johanna: bedankt voor alle hulp bij het bestellen van goederen, 
en het bijvullen van disposables. Corry, bedankt voor je gezellige 
aanwezigheid en het delen van het laatste nieuws. Op het tuinfeest 
moesten de bouwvakkers van je afgeslagen worden om jou aandacht te 
krijgen, de aanhouder wint, uiteindelijk heb je toch met me gedanst ;).

Simon: bedankt voor je hulp bij het opzetten van de membraan 
fractionering. Ik heb goeie herinneringen aan onze gesprekken over 
Lynyrd Skynyrd tijdens de overnachting in de houthaven.

Mark: bedankt voor je input, enthousiasme en hulp bij de imaging, MacGyver. 

Martin: veel succes met je PhD!

Marion, Wanda en Gerty: bedankt voor alle ondersteuning bij het 
administratieve gedeelte van mijn PhD periode.

Igor, Timo, Yvonne, Tsveta, Kalim, Daphne, Michel, Bart-Jan, Micha, 
Daniel, Younes, Emily, en Dion: bedankt voor jullie gezelligheid, input 
en leuke tijd bij MCB!

Yi and Taofei: I want to thank you for sharing the DORA Rho biosensors. 
I am very grateful for it. It was really nice to meet you in person during 
your visit to Sanquin.
 
Abigail and Bin: thank you for a nice and successful collaboration. I really 
appreciate the effort you both put in doing many in vivo experiments. 
Thanks!

Eloi and Bettina: thanks a lot for sharing data from your Lifeact-GFP mice.
Dirk: bedankt voor alle shRNA constructen!

Rafael: thanks for the great evening in de Haven van Texel and doing the 
40+ FRET experiments together.

Beste collega’s van BCR, ik heb mij altijd zeer op mijn gemak gevoeld 
binnen jullie groep, bedankt voor jullie gastvrijheid. Paul: bedankt voor de 
gezellige tijd in het VMT en virus lab. Anton: zonder jouw hulp, reagentia 
en expertise was hoofdstuk 4 van dit proefschrift nooit afgekomen. 

Michel: bedankt voor de gezelligheid en het bijvullen van de HEPES en de 
Percoll.
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Jakobus: jouw enthousiasme voor wetenschap is zeer inspirerend. Ruim 
vijf jaar geleden gingen we beiden de uitdaging van een PhD aan. Jij op 
het SILS en ik op Sanquin. Bedankt voor je hulp tijdens de 6 maanden dat 
ik bij jullie te gast was. Succes met je kleine en veel plezier bij Olivier 
Pertz.

Joachim: bedankt voor alle hulp en ondersteuning. Ik ben je erg dankbaar 
voor het feit dat je de tijd hebt genomen om me gedurende 6 maanden 
de fijne kneepjes van FRET en microscopie bij te brengen. Deze ‘stage’ 
aan het begin van mijn PhD heeft onmiskenbaar de toon gezet voor de 
rest van mijn PhD en heeft mede bijgedragen aan een mooi proefschrift.

Mijn nieuwe collega’s bij MCBI: Marjolein, bedankt voor de kans en het 
vertrouwen deel uit te mogen maken van jouw groep. Ik ben blij dat ik 
mag werken binnen het veld van de tumor immunologie, waarbij ik met 
mijn vertrouwde microscopie helemaal los mag gaan. Verder wil ik al mijn 
nieuwe collega’s bedanken voor het feit dat jullie me zo snel thuis hebben 
laten voelen.

Vivian and Goran: thanks a lot for the opportunity to co-publish on 
your excellent review about the ins and outs of small GTPase Rac1 in the 
vasculature.

Mijn mede-bandleden van Southern Train 2011-2016: Hoorn 2011, 
ons eerste optreden in Swaf, met je versterker in de plee. Meteen hard, 
super strak en een geweldige chemie. Inmiddels hebben we elkaar na 
100 optredens de hand geschud en zijn we allemaal onze eigen weg 
gegaan. Ik wil jullie allen bedanken voor deze mooie tijd. Een tijd waarvan 
ik erg genoten heb, op muzikaal gebied, maar vooral onze tijd samen, als 
vrienden, en de gesprekken in de band bus. Het is een understatement als 
ik zeg dat we veel hebben meegemaakt. Remmert, Edgar, Sytse, Merlijn, 
bedankt! Dude: bedankt voor al het zware roadie werk. Het is echt waar! 
Kanker cellen hebben pootjes. En omdat we toch nog even willen laten 
zien dat we een intelligente band zijn tellen we nog 1 keer tot 4. Een, 
twee, drie... tot hier tot daar tot Free Bird.

Katka, Niels en Olivia: bedankt voor alle kopjes koffie bij het Terrasmus, 
de etentjes, lekkere gehakt ballen en heerlijke barbecues.

Boukje: Bedankt voor alle gezellige avonden, eten, uiteten, oud en nieuw 
aan de Singel. Hanke en ik vinden het heel erg fijn dat je af en toe op 
Linde wilt passen zodat wij een avondje uit kunnen .
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Frank en Juke: bedankt voor het warme onthaal dat jullie me keer op keer 
geven als we bij jullie in Dordt zijn. Frank, als ik naar jouw verhalen luister 
dan merk ik dat er nog zoveel te leren valt, je hebt een unieke geest en 
kijk op de wereld waar ik veel bewondering voor heb.  In het bijzonder de 
kunst van het zorgvuldig formuleren. Frank en Juke we blijven genieten, 
dan komt alles goed.

Jelka en Rein: Bedankt voor alle gastvrije momenten in zeeland, het is 
fijn om bij jullie langs te komen. Het is heerlijk het stadse leven bij jullie 
eventjes te kunnen ontvluchten.
Rick en Mark: Mannen, bedankt voor alle gezellige borrels, etentjes, 
avonden in de Hoek en dat jullie altijd voor me klaar staan.  

Marieke: Lieve zus, het is grappig dat we beiden werken met lenzen en 
licht. We proberen allebei een onderwerp zo mooi mogelijk in beeld te 
brengen. Verlies nooit dat enthousiasme dan komt alles goed.

Merlijn: Muziek is iets wat als een rode draad door ons leven loopt. Het 
is de Southern rock en blues die ons verbind. Ik wil je bedanken voor je 
steun. Je bent een echte simple man. 

Pap en mam: De koffie op de Pleiadenstraat blijft lekker. Bedankt dat 
jullie er altijd voor me zijn.

Lieve Hanke, bij jou voel ik me altijd op mijn gemak. Bedankt voor je 
geduld, ondersteuning, hulp bij planning en alle wetenschappelijke 
ideeën die je stiekem in mijn hoofd hebt geplant. Ik kijk er naar uit om 
samen met jou onze lieve dochter Linde groot te zien worden.
Niels
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