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Summary

Towards a vaccine against HIV/AIDS
Around 36.7 million people worldwide are infected with the human immunodeficiency virus 
type 1 (HIV-1), the causative agent of acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). The 
hallmark of AIDS is a severe failure of the immune system, which increases susceptibility to 
opportunistic infections that are normally easily controlled by the immune system. HIV-1 
infects immune cells, predominantly CD4+ T-cells and the continuous replication of HIV-1 in 
immune cells eventually depletes the CD4+ T-cell population which typically coincides with 
the progression towards AIDS. To bring the HIV-1 epidemic to a halt, a vaccine that provides 
protection against the majority of circulating HIV-1 strains is urgently needed. 

HIV-1 has evolved various tricks to prevent the development of a potent humoral 
immune response. The only target for neutralizing antibodies (NAbs) is the HIV-1 envelope 
glycoprotein (Env), which is the sole viral protein embedded in the viral membrane. It 
consists of three gp41 subunits and three gp120 subunits, forming a trimeric complex of 
heterodimers. Env displays several characteristics that hamper the production of effective 
neutralizing antibodies. The Env trimer is masked by flexible variable domains and a dense 
glycan shield, preventing the development of antibodies against more conserved underlying 
protein domains. Furthermore, the Env trimer is conformationally flexible, fluctuating 
between closed and more open conformations. The conformational flexibility of the 
functional Env trimer, as well as the expression of non-functional Env products on the viral 
membrane, drive the induction of off-target non-neutralizing antibodies (non-NAbs), that 
do not recognize the functional Env trimer. Despite the evasion mechanisms displayed by 
HIV-1 to prevent the emergence of NAbs, broadly neutralizing antibodies (bNAbs) develop in 
10-30% of HIV-1 infected individuals, typically between 1 to 3 years after infection. Although 
the patients do not benefit from these bNAb response, studying the characteristics of these 
bNAbs is of significant value for the design of HIV-1 vaccines aimed at inducing similar 
responses. 

We hypothesized that a perfect mimic of the HIV-1 Env trimeric spike should be able 
to drive the development of NAb responses. To allow the production of soluble recombinant 
HIV-1 Env trimers the gp41 domain was truncated before the transmembrane domain. As 
a consequence of the weak non-covalent interactions between the individual subunits, the 
recombinant Env trimer dissociates into gp120 and gp41 monomers. To maintain the native 
trimeric Env structure interaction and prevent dissociation of the gp41 and gp120 subunits, 
a disulfide bond between gp41 and gp120 (SOS; A501C-T605C) and a trimer stabilizing 
substitution in gp41 (IP) were introduced in the recombinant Env trimer. When the SOSIP 
design was applied to a clade A BG505 Env sequence, our laboratory was able to produce 
stable recombinant native-like BG505 trimers that allowed structural characterization of the 
Env trimer. In addition, the BG505 SOSIP trimer immunogen was the first HIV immunogen to 
induce potent and consistent autologous Tier-2 NAbs when used to immunize rabbits and 
macaques. Although the design of the BG505 SOSIP trimer was a major step forward in the 
route to an HIV-1 vaccine, the challenge remains to broaden the autologous neutralizing 
response and induce NAbs that are able to neutralize the majority of circulating HIV-1 
strains, i.e. bNAbs.

In this thesis I have explored various ways to improve the stability and antigenicity 

20161230 Steven proefschrift.indd   269 08/02/17   14:56



Addendum

270

of HIV-1 Env trimers, with the aim of enhancing their performance as immunogens. By 
studying the stability of the functional Env trimer in natural infection and in the presence of 
HIV-1 inhibitors as well as through the design of structure based modifications, we identified 
mutations that improve the formation of native-like Env trimers, enhance the thermostability 
of such trimers, improve the presentation of bNAb epitopes on the Env trimer, and reduce 
the exposure of immunodominant non-NAb epitopes. 

In chapter 2 we assessed the role of residue 559 in the production of native-like 
HIV-1 Env trimers based on the BG505 Env sequence. The trimer-stabilizing effect of the 
isoleucine to proline mutation (“IP” in “SOSIP”) was initially discovered in the context of the 
JR-FL isolate. In that original study, other substitutions at position 559, for example a glycine, 
demonstrated a similar trimer-stabilizing effect as the proline. To explore which residue 
most efficiently stabilizes the native-like trimeric structure of the BG505 SOSIP trimer, we 
compared the effect of the proline substitution (I559P) to that of the other 19 amino acids 
at position 559 in the gp41 subunit. Most alternative substitutions reduced the yield of 
properly folded native-like BG505 trimers. We found that the proline substitution (I559P) 
was favored over other amino acid substitutions to generate native-like trimers from Env 
constructs at high yields.

Understanding the development of bNAbs and the mechanism by which HIV 
escapes Ab mediated neutralization during natural infection might improve the design 
of Env immunogens. In chapter 3 we studied the co-evolution of the virus and antibody 
response in an elite neutralizer of the Amsterdam cohort study (ACS) that developed a 
strong bNAb response. We describe that the bNAbs that developed in this patient target 
the oligomannose patch of the HIV-1 Env trimer around glycan N332. The virus, which is 
usually one step ahead of the immune system, escapes from the N332-directed bNAbs by 
masking the oligomannose patch with an unusually long variable loop 1. The elongation of 
the V1 loop coincided with the introduction of 2 or 4 cysteines, which most likely stabilize 
the extended loop with additional disulfide bonds. These data illustrate that HIV-1 is able 
to escape from a bNAb response indirectly via the elongation of a variable loop, and thus 
without modifying the bNAb epitope itself.

Inspired by the virus that introduced additional disulfide bonds to stabilize flexible 
variable domains that might hinder bNAb induction, we designed disulfide mutants to 
stabilize the V1 and V2 loops of the BG505 SOSIP trimer (chapter 4). We generated an 
interloop disulfide mutant that connects the V1 and V2 loop as well as an intraloop mutant 
within the V2. The latter is based on a twin-cysteine motif that is found in HIV-2 and SIV 
isolates and that contributes to Env trimer stability. The intraloop disulfide mutant and to 
a lesser extent also the interloop disulfide mutant BG505 SOSIP trimers showed improved 
binding of trimer-apex V2 bNAbs such as PG9 and PG16. Furthermore, the inferred germline 
precursors of V2 bNAbs also interacted more efficiently with the intraloop disulfide mutant 
BG505 trimer. The latter observation suggests that the interaction of naive B-cells with the 
Env trimer is hindered by the flexible variable loops and that V2 stabilization negates this 
effect. These V1V2 disulfide stabilized BG505 trimers are therefore promising candidates in 
immunization strategies aimed at inducing V2 bNAbs.

In chapter 5 we describe the mechanism by which a fusion inhibitor, VIRIP165, 
binds the Env trimer and inhibits HIV-1 replication. We found that specifically designed 
mutations in the fusion peptide alter the sensitivity of the virus to VIRIP165 and confirmed 
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the FP as the target site of VIRIP165. Some resistance mutations to other fusion inhibitors 
were able to provide cross-resistance to VIRIP165, indicating that VIRIP165 targets a similar, 
but not identical intermediate step in virus entry. Since the FP is only shortly exposed before 
it is released in the cellular membrane of the target cell, the window of opportunity for 
VIRIP165 to inhibit virus replication is shorter as compared to that of other fusion inhibitors. 
We report that the resistance mutations that provided cross-resistance to VIRIP165 affect 
the stability of the Env trimer and suggest that the fusion kinetics of an instable Env trimer 
are accelerated, which minimizes the window of opportunity for VIRIP165 to inhibit HIV-1 
replication. 

In chapter 6 we study the appearance of resistance mutations to the VIRIP165 
fusion peptide inhibitor. By culturing HIV-1 in the presence of escalating concentrations of 
VIRIP165 we selected viruses that are resistant to the inhibitor. Besides the appearance 
of conventional resistance mutations, we also identified an intriguing VIRIP165 dependent 
phenotype. Viruses that acquired a single mutation (A60E, E64K or H66R) in the C1 domain 
of the Env trimer were dependent on VIRIP165 for efficient target cell infection. We found 
that the Env trimer of the VIRIP165 dependent virus is trapped in a hyperstable conformation 
and as a consequence is unable to undergo conformational changes upon CD4 binding. We 
propose a model in which VIRIP165 acts as a wedge between the gp120 and gp41 subunits 
of the Env trimer to reduce the hyperstable interaction between the C1 and gp41 domains 
and to facilitate conformational changes upon CD4 binding. These findings illustrate how 
a VIRIP165 dependent phenotype was observed via HIV-1 Env spike stabilization and this 
insight provides new opportunities for the design of stable HIV-1 Env immunogens.

In chapter 7 we describe the design of next-generation stable HIV-1 Env (SOSIP) 
trimer immunogens, termed SOSIP version 4 (SOSIP.v4) trimers, from clade A, B and C viral 
isolates. The SOSIP.v4 design modifications include changes that were identified in previous 
studies (I535M and L543Q/N), mutations that were identified in chapter 6 (E64K and 
H66R), and new mutations that were generated through structure based design (A316W). 
Collectively, these changes improved the stability of Env constructs that already formed 
trimers efficiently (BG505 and B41), and allowed successful native-like trimer formation for 
Env sequences that form trimers less efficiently (AMC008 and ZM197M). These changes also 
decreased the exposure of the immunodominant V3-associated non-NAb epitopes on the 
Env trimers. When tested as immunogens in rabbits and mice the SOSIP.v4 trimers induced 
significantly lower V3-targeted Tier-1A NAbs, whereas the induction of autologous Tier-2 
NAbs was preserved. These observations illustrate that SOSIP.v4 Env trimers are promising 
candidates for future vaccination studies.

In chapter 8 we further pursue the introduction of hydrophobic mutations in the 
V3 domain to increase trimer stability and reduce the exposure of the immunodominant 
V3 non-NAb epitopes. We report that two V3 substitutions, S306L and R308L, further 
stabilized the V3 domain of BG505 trimers and reduced the binding of V3-directed non-
NAbs. When used as immunogens in rabbits, BG505 trimers containing S306L and R308L 
induced significantly reduced V3-directed Tier-1A neutralizing Abs compared to the parental 
BG505 trimer. These findings illustrate that by structure based immunogen design we are 
able to skew the immunogenicity of HIV-1 Env trimers, preventing the induction of Abs to 
unwanted V3 non-NAb epitopes.

In chapter 9 we describe the design of next generation hyperstable HIV-1 Env 
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trimers. Following the success of the disulfide bond between gp41 and gp120 (SOS; A501C-
T605C) in the generation of native-like Env trimers (SOSIP.664 design), we explored the 
introduction of additional intersubunit disulfide bonds to improve the stability of HIV-
1 Env trimers. We found that an intersubunit disulfide bond (A73C-A561C; SOSIP.v5) and 
an interprotomer disulfide bond (E49C-L555C) improved native-like trimer formation and 
substantially increased the thermostability of HIV-1 Env trimers from clade A, B and C. 
BG505 trimers containing both disulfide bonds (termed BG505 SOSIP version 6; SOSIP.v6) 
displayed a hyperstable phenotype, preserving its native-like trimeric structure up to 90°C. 
In rabbits, hyperstable BG505 trimers induced weak, but consistent NAb titers against some 
heterologous Tier-2 viruses, which might be attributable to prolonged antigen stimulation 
in the germinal center. These results strengthen our hypothesis that hyperstable Env trimers 
are useful for inducing heterologous NAb responses. 

In chapter 10 we discuss the various strategies that we applied in this thesis to 
improve the stability, antigenicity and immunogenicity of HIV-1 Env trimers and compare 
our results with other stabilizing strategies that are pursued across the field to drive HIV-
1 vaccine development. Furthermore we emphasize the need for more sophisticated 
immunization strategies to deliver the next-generation stabilized Env trimers in such a way 
that those B-cell lineages are activated that have the capacity to mature towards bNAbs.
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Samenvatting

Ontwikkeling van een vaccin tegen HIV/AIDS
Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) is de ziekte die veroorzaakt wordt door een 
extreem snel muterend virus, het humaan immunodeficiëntie virus (HIV). Wereldwijd zijn er 
ongeveer 37 miljoen mensen geïnfecteerd met HIV en ieder jaar sterven rond de 1 miljoen 
mensen aan de gevolgen van AIDS. 

Het HIV virus wordt overgedragen door bloed-bloed contact, onveilige seks, het 
gebruik van besmette naalden en van moeder op kind tijdens de bevalling of borstvoeding. 
In het lichaam infecteert het HIV virus belangrijke cellen van het immuunsysteem (T-cellen) 
door het virale DNA te introduceren in het DNA van de gastheercel. Vervolgens wordt het 
virale DNA door de gastheercel vertaald in nieuwe virusdeeltjes, die weer nieuwe T cellen 
kunnen infecteren. Doordat veel HIV geïnfecteerde immuun cellen afsterven, daalt het aantal 
T cellen in het bloed en zien we dat de HIV infectie zich na enkele tot vele jaren ontwikkelt 
naar het AIDS stadium. Een kenmerk van de progressie naar AIDS is dat het immuunsysteem 
niet meer is opgewassen tegen levensbedreigende opportunistische infecties die normaal 
makkelijk worden aangepakt. 

Door jarenlang onderzoek is er een combinatie van virale remmers ontwikkeld 
die de progressie van HIV infectie naar AIDS kan voorkomen. Deze remmers zorgen ervoor 
dat HIV zich niet meer kan vermenigvuldigen en verspreiden in het lichaam. Echter, HIV 
patiënten genezen niet van de infectie en zijn genoodzaakt de remmers levenslang te 
gebruiken om de infectie blijvend te onderdrukken. Door de relatief hoge kosten van de 
virale remmers is het moeilijk om de beschikbaarheid van deze remmers te realiseren in 
arme landen, bijvoorbeeld in Afrika waar het percentage HIV geïnfecteerde mensen het 
hoogst is.

Een manier om HIV preventief te bestrijden is door nieuwe infecties te 
voorkomen met behulp van een vaccin, zoals dat ook is gelukt voor de bestrijding van 
andere infectieziektes. Door gezonde mensen te vaccineren met een stukje van het virus 
of een verzwakt virus kan het immuunsysteem zich alvast wapenen door de aanmaak 
van antistoffen die het virus kunnen herkennen en aanvallen. Antistoffen zijn eiwitten 
die worden geproduceerd door bepaalde immuun cellen, B cellen. Door te binden aan 
lichaamsvreemde deeltjes, zoals bacteriën, schimmels en virussen, kunnen antistoffen deze 
indringers neutraliseren en opruimen, en zodoende verdere verspreiding van de infectie 
voorkomen. Omdat de genetische diversiteit van HIV virus varianten heel groot is, moet 
het vaccin antistoffen opwekken die alle verschillende HIV varianten (subtypes) kunnen 
herkennen. Dit worden ook wel breed remmende antistoffen genoemd. Om HIV-1 infectie te 
voorkomen is het van belang dat een HIV vaccin breed remmende antistoffen opwekt tegen 
het envelop glycoproteïne eiwit, het enige virale eiwit aan de buitenkant van het virus dat 
verankerd zit in de membraan. Het envelop eiwit is samengesteld uit een gp120 component 
en een gp41 component. Drie envelop eiwitten vormen samen een trimeer, dus 3x gp120 en 
3x gp41, en ongeveer 8 tot 12 van zulke trimeren bevinden zich op 1 virus deeltje. Met deze 
envelop trimeer kan het virus een receptor op het oppervlak van de T cellen binden (de CD4 
receptor) en vervolgens de samensmelting van het virus en de immuun cel bewerkstelligen.

Het HIV virus heeft verschillende manieren ontwikkeld om te verhinderen dat het 
immuunsysteem van de mens krachtige antistoffen kan opwekken tegen het envelop eiwit. En 
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als deze toch worden opgewekt, kan het HIV virus aan deze antistoffen ontsnappen doordat 
het extreem snel muteert. Op de envelop trimeer zijn de geconserveerde eiwitdomeinen 
afgeschermd door meer variabele domeinen. Door het veranderen/muteren van deze 
variabele domeinen, ook wel ‘lussen’ genoemd, kan het virus ontsnappen aan herkenning 
door de antistof. Verder is de envelop trimeer omgeven door een suikerschild. Doordat deze 
suikers in de gastheercel op het envelop eiwit zijn gezet, worden ze niet als lichaamsvreemd 
beschouwd door het immuunsysteem en daarom is de antistof reactie tegen het envelop 
eiwit veelal zwak. Het immuunsysteem heeft ook te maken met een afleidingsmanoeuvre 
van het virus. Naast de functionele envelop trimeren presenteert het virus namelijk ook 
niet functionele envelop producten, zoals monomeren of uiteengevallen trimeren aan de 
buitenkant van het virus. Hierdoor worden antistoffen opgewekt die selectief aan niet-
functionele envelop eiwitten binden, en dus niet een virus met funtionele envelop trimeren 
kunnen inactiveren.  
 Ondanks dat het HIV virus probeert de belangrijkste en geconserveerde stukjes 
van het envelop eiwit te verhullen, zijn ongeveer 20% van de HIV geïnfecteerde patiënten 
toch in staat om breed remmende antistoffen te ontwikkelen, gemiddeld zo’n 2 a 3 jaar 
na de besmetting. De patiënten hebben hier zelf geen baat meer bij omdat het virus al 
mutaties heeft gemaakt om te ontsnappen aan deze antistoffen. Echter, in verschillende 
onderzoeken is aangetoond dat deze breed remmende antistoffen wel bescherming kunnen 
bieden tegen HIV infectie in apen. Voor de ontwikkeling van een HIV vaccin is het van belang 
de bindingsplaats(en) van deze breed remmende antistoffen op de envelop trimeer in kaart 
te brengen en deze domeinen in een HIV vaccin op de juiste manier te presenteren aan het 
immuunsysteem.
 Vanwege de mutatie snelheid van HIV wordt het gebruik van een verzwakt HIV 
virus als vaccin te gevaarlijk geacht. Voor het ontwikkelen van een vaccin op basis van een 
viraal eiwit wordt de envelop trimeer allereerst ‘los geknipt’ van het HIV virus deeltje. Onze 
hypothese is dat de geproduceerde envelop trimeer zo nauwkeurig mogelijk het functionele 
envelop eiwit op het virus moet nabootsen om de gewenste breed remmende antistoffen 
op te wekken. Echter, de envelop trimeer is instabiel en valt snel uit elkaar en ziet er dus 
niet hetzelfde uit als het envelop eiwit op het virus. Door introductie van een chemische 
brug (zwavel brug, SOS) tussen de gp41 en gp120 eiwitten en een stabiliserende mutatie in 
gp41 (I559P; IP), hebben we inmiddels een stabiele recombinante envelop trimeer (BG505 
SOSIP) voorhanden die sterk lijkt op de envelop trimeer op het virus. In konijnen en apen is 
reeds aangetoond dat deze BG505 SOSIP trimeer antistoffen kan opwekken die dezelfde HIV 
variant (BG505) kunnen remmen.

Dit proefschrift
In dit proefschrift beschrijf ik verschillende manieren om de stabiliteit van envelop 
trimeren verder te verbeteren met als doel om betere antistoffen op te kunnen wekken 
in vaccinatie studies. Hierbij is het van belang dat niet de variabele domeinen, maar juist 
de geconserveerde domeinen van de envelop trimeer worden herkend door het immuun 
systeem. Door het ontwerp van stabiele envelop trimeren proberen we de bindingsplaatsen 
van breed remmende antistoffen zodanig te presenteren dat het envelop vaccin een breed 
remmende antistof reactie zal opwekken.

In hoofdstuk 2 beschrijven we het effect van de I559P (IP) mutatie op de stabiliteit 
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van de BG505 SOSIP trimeer. Deze stabiliserende mutatie is voor het eerst beschreven in een 
andere SOSIP trimeer van een ander HIV subtype waarbij ook een paar andere aminozuren 
(bouwstenen van een eiwit) op positie 559 zijn getest. Om vast te stellen welk aminozuur op 
positie 559 de stabiliteit van de BG505 SOSIP trimeer het meest kan verbeteren hebben we 
alle mogelijke 20 aminozuren getest. Hieruit bleek dat voor het maken van stabiele SOSIP 
trimeren de IP mutatie het meest geschikt is.   

Voor het ontwikkelen van een HIV vaccin is het belangrijk om lering te trekken 
uit de ontwikkeling van breed remmende antistoffen in HIV geïnfecteerde patiënten. In 
hoofstuk 3 laten we zien hoe het virus zich verandert om te kunnen ontsnappen aan de 
breed remmende antistoffen die opgewekt worden in een HIV geïnfecteerde patiënt. Door 
het verlengen van één van de variabele lussen (V1) op de envelop trimeer, wordt een deel 
van de trimeer afgeschermd en kunnen de breed remmende antistoffen het HIV virus niet 
meer herkennen. Deze extreem lange eiwitlus was uitgerust met enkele zwavel bruggen, 
waarschijnlijk om de stabiliteit van de extreem lange lus te verhogen. 

Geïnspireerd door dit voorbeeld uit de natuurlijke infectie hebben we vervolgens 
gepoogd twee variabele lussen (V1 en V2) van de BG505 SOSIP trimeer te stabiliseren door 
introductie van zwavel bruggen (hoofdstuk 4). We laten zien dat het stabiliseren van de V2 
lus er voor zorgt dat de bindingsplaats van sommige breed-remmende antistoffen op de 
envelop trimeer beter toegankelijk is. Het gebruik van envelop trimeren met gestabiliseerde 
lussen lijkt nuttig in de ontwikkeling van een HIV vaccin dat het opwekken van breed 
remmende antistoffen moet bevorderen.

In hoofdstuk 5 hebben we onderzocht hoe het HIV virus wordt geremd door een 
nieuwe klasse HIV remmer (VIRIP165). VIRIP165 is geen antistof, maar een klein molecuul 
dat de infectie van HIV kan remmen door aan gp41 van de envelop trimeer te binden. We 
beschrijven ook welke mutaties in de envelop trimeer het HIV virus resistent maken tegen 
VIRIP165. Interessant is dat de stabiliteit van de envelop trimeer hierbij een belangrijke rol 
blijkt te spelen, en deze kennis is later gebruikt voor de verbetering van envelop als vaccin 
kandidaat.

Om de ontwikkeling van resistentie tegen de VIRIP165 remmer verder te 
onderzoeken hebben we in hoofdstuk 6 het virus gedurende een langere tijd gekweekt in 
aanwezigheid van de remmer. In dit onderzoek kwamen verschillende mutaties naar voren 
die de envelop trimeer op het virus blijken te stabiliseren (A60E, E64K en H66R). Aangezien 
wij nu juist zeer geïnteresseerd zijn in nieuwe mogelijkheden om losse recombinante 
envelop trimeren te stabiliseren voor vaccin toepassingen, hebben we de functie van deze 
virus varianten met een gestabiliseerde envelop trimeer uitvoerig bestudeerd. We hebben 
onderzocht of de virussen infectieus bleven na een lange incubatie op 37 graden Celsius of 
na een uur incubatie bij een verhoogde temperatuur. De VIRIP165-resistente virus varianten 
bleven langer infectieus onder deze omstandigheden dan het controle virus door de Envelop 
stabiliserende mutaties.   

In hoofdstuk 7 hebben we de envelop stabiliserende mutaties uit hoofdstuk 6, 
maar ook nieuwe mutaties door ons ontworpen op basis van de eiwit structuur, ingebouwd 
in BG505 SOSIP en SOSIP trimeren die zijn gebaseerd op andere HIV varianten. Deze eiwit 
varianten met 2 tot 4 stabiliserende mutaties noemen we SOSIP versie 4 trimeren. Naast het 
verhogen van de stabiliteit van SOSIP varianten die reeds goede trimeren vormen (BG505 en 
B41) helpen deze mutaties ook om de trimeer vorming te verbeteren van SOSIP eiwitten die 
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daar moeite mee hebben (AMC008 en ZM197M). Het immuunsysteem maakt heel makkelijk 
antistoffen die de variabele V3 eiwitlus binden, maar deze antistoffen remmen het HIV 
virus niet. Met behulp van een stabiliserende mutatie hebben we de flexibiliteit van deze 
lus ingedamd om de inductie van deze antistoffen te voorkomen. We hebben vervolgens 
konijnen geïmmuniseerd met deze gestabiliseerde SOSIP trimeren en konden aantonen dat 
deze konijnen minder V3-gerichte antistoffen maakten. Hierdoor hopen we de aandacht van 
het immuunsysteem te verleggen naar de meer geconserveerde domeinen van de envelop 
trimeer die door breed remmende antistoffen kunnen worden herkend.
 Ondanks dat de V3 minder flexibel is in de gestabiliseerde SOSIP versie 4 trimeren, 
worden er nog steeds antistoffen opgewekt tegen dit domein. Om de V3 flexibiliteit in 
de SOSIP trimeer compleet aan banden te leggen hebben we nog twee stabiliserende 
mutaties ontworpen (hoofdstuk 8). Deze mutaties verlaagden de flexibiliteit van de V3 
lus en tegelijkertijd werd de stabiliteit van de trimeer verhoogd. Wanneer we konijnen 
vaccineerden met deze V3-gestabiliseerde BG505 SOSIP trimeer kon worden aangetoond 
dat de V3 stabilisatie het gewenste effect had omdat er bijna geen antistoffen meer werden 
opgewekt tegen de V3 lus. Dit onderzoek laat zien dat we de ongewenste immuunreactie 
tegen V3 kunnen voorkomen door de flexibiliteit van dit domein te beperken.
 In hoofdstuk 9 beschrijven we het ontwerp van hyperstabiele SOSIP trimeren van 
HIV varianten van het subtype A, B en C. Omdat de originele SOS zwavelbrug tussen gp41 en 
gp120 de trimeer structuur zo succesvol stabiliseert hebben we additionele zwavelbruggen 
ontworpen in een poging om nog stabielere SOSIP trimeren te creëren. We introduceren 
een extra zwavelbrug tussen de gp41 en gp120 eenheden en een zwavelbrug die gp41 van 
het ene envelop eiwit met gp120 van een ander envelop eiwit in de trimeer verbindt. De 
combinatie van deze twee zwavelbruggen resulteerde in een hyperstabiele BG505 SOSIP 
trimeer die pas uit elkaar valt bij een temperatuur van meer dan 90 graden. Vervolgens 
hebben we konijnen geïmmuniseerd met deze hyperstabiele SOSIP trimeren en de antistof 
reactie onderzocht. Voor het eerst zien we dat de antistoffen niet alleen het autologe BG505 
virus kunnen remmen, maar ook andere virus varianten. Alhoewel het heel zwak remmende 
antistoffen zijn is deze bevinding wel een belangrijke stap in de goede richting voor vaccin 
ontwikkeling. Deze doorbraak geeft vertrouwen voor het opwekken van breed remmende 
antistoffen in toekomstige experimenten.
 In hoofdstuk 10 bediscussiëren we het ontwerp van stabiele envelop trimeer 
varianten en de manier waarop deze eiwitten kunnen worden gebruikt in een HIV vaccin. 
Het is belangrijk om te erkennen dat het onwaarschijnlijk is dat we met één stabiel 
envelop trimeer een breed remmende antistof reactie zouden kunnen opwekken. Om 
dit te verwezenlijken worden innovatieve immunisatiestrategieën ontwikkeld, zoals het 
combineren van meerdere envelop trimeer varianten en de presentatie van envelop 
trimeren op een nanodeeltje.
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Dankwoord

Na meer dan vier jaar promotieonderzoek mag ik beginnen aan het meest gelezen stukje 
van mijn proefschrift. Met een voldaan gevoel kijk ik terug op een mooie tijd en wil ik al de 
mensen bedanken die dit proefschrift mede mogelijk hebben gemaakt.

Allereerst Rogier, mijn co-promotor, heel erg bedankt voor de geweldige tijd in de Env 
groep. Jouw enthausiasme voor het onderzoek en je passie voor het envelop eiwit werkten 
heel aanstekelijk. Tijdens deze vier en een half jaar heb ik veel van je geleerd. Ik wil je ook 
bedanken voor de kans die je me hebt geboden om naar San Diego te gaan tijdens mijn PhD. 
Dat is een hele mooie ervaring geweest. Leuk om te zien hoe de Env groep is gegroeid de 
afgelopen jaren. Ik blijf de vooruitgang in het HIV vaccin onderzoek op de voet volgen.
 
Ben, bedankt voor de mogelijkheid om op jouw afdeling mijn promotieonderzoek te doen. 
Zonder dat je direct betrokken was bij de begeleiding van mijn onderzoek, heb ik veel van je 
geleerd tijdens de LEV meetings. Jouw kritische blik zorgt ervoor dat het onderzoek over de 
gehele afdeling naar een hoger niveau wordt getild.
 
Carolien, bedankt voor het regelen van alle zaken rondom het promoveren het laatste jaar. 
Jouw betrokkenheid en daadkrachtigheid heeft er voor gezorgd dat het allemaal volgens 
plan is verlopen.
 
Marit, bedankt dat jij me tijdens mijn masterstage bij LVIP op de PhD posities in de groep 
van Rogier hebt gewezen. Zo is het allemaal begonnen! In het begin heb je me ook veel 
geholpen met de virus evolutie experimenten. Voor het plannen van mijn 'stage' in San 
Diego heb ik ook veel aan jouw advies gehad, bedankt!

Tom, door jou begon mijn PhD met een vliegende start. In de eerste week won ik namelijk, 
al dan niet regelementair, de posterprijs bij de AIO retraite. Het was fijn om met je samen te 
werken en dat heeft ook nog tot een mooie publicatie geleid. Verder waren de borrels met 
jou altijd erg gezellig. Ghoooot!

Ilja, superanalist, wat hebben we een lol gehad op het lab. Af en toe waren we met tranen 
in de ogen experimenten aan het doen! Jij loopt al een tijdje mee bij de Env groep en krijgt 
elke keer weer met een nieuwe horde PhD studenten te maken. Mooi om te zien hoe jij je 
steeds weet aan te passen aan de nieuwe mensen, of passen de nieuwe mensen zich aan 
jou aan? ;) Jij maakt iedereen gek!

Over gekke mensen gesproken, Kwinten Kiwi, jij bent pas echt crazy in the head. Jouw 
gekke dansjes, geluidjes, imitaties, ik heb me echt kapot gelachen. Daarnaast had je ook 
nog verstand van zaken en was het voor mij ideaal om mijn projecten met jou te bespreken 
tijdens een koffie buiten. Jammer dat je er vandaag niet bij kan zijn, maar we gaan snel weer 
een prei-kerrie maaltijd en een biertje doen als je terug bent. Ik kan niet wachten om weer 
naar je te zwaaien!

Dirk, ik wil je eerst uiteraard bedanken voor jouw prachtige bijdrage aan dit proefschrift. Door 
met Ilja en jou aan de twee VIRIP hoofdstukken te werken, heb ik echt een bredere kennis 
van het envelop eiwit gekregen. Ik heb ook genoten van alle ‘kleintjes’ die jij initieerde, je 
was altijd in voor een borrel. Zelfs toen ik in San Diego was kwam jij samen met Marit een 
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kleintje drinken. Gaaf dat we daar veel met elkaar hebben opgetrokken!

Ronald, in jouw hoekje kon ik altijd terecht om een bakkie koffie te drinken. Even een 
momentje slap ouwehoeren en de nieuwste dumpert filmpjes bekijken. Ik heb genoten van 
de flauwe grappen die jij maakte. Om het in voetbaltermen uit te drukken: al is de voorzet 
nog zo slecht, jij weet alle flauwe grappen feilloos binnen te koppen. Mooi dat iedereen daar 
weer van kan genieten sinds november. Plan jij voor 9 maart nog een cursus strukenduken 
in Leiden? 

Thijs, als laatste van de brokkelboys, jij ook bedankt voor de mooie tijd op het lab. Prachtig 
hoe jij het enthausiasme van ons als PhD students soms de kop in probeerde te drukken. 
Die kritische post-doc blik was natuurlijk wel gebaseerd op jarenlange envelop ervaring. We 
moeten snel een Whiskey avond plannen!

Alba TdelaP, jij kwam in deze groep van veelal mannen binnen als nieuwe PhD student. 
Af en toe werd je helemaal gek van al die mannenhumor, maar je hield je goed staande 
en liet niet over je heen lopen. Doordat jij ook aan stabilisatie van het envelop eiwit ging 
werken, hebben we heel veel samengewerkt en daardoor kwam het onderzoek in een 
stroomversnelling (1+1=3). Jouw positieve instelling en geweldige motivatie maakten dat 
ik met veel plezier met jou heb samengewerkt. Heel veel succes nog het laatste jaar, you 
can do it! Ik schrijf dit in het Nederlands, omdat je na een half jaar San Diego nodig weer 
de Nederlands taal moet bijspijkeren. Ken je al de spreekworden nog die ik je heb geleerd?
 
Buurvrouwen Judith en Mariëlle, bedankt voor de gezellige sfeer in kamer K3-105. En Judith 
bedankt voor het altijd goed georganiseerde knetteren en Marielle voor de miljarden 293F 
cellen. 

Mantequilla Medina-Ramirez, thank you for the great times in the Env group. We had a 
lot of fun during the trips to Canada and the US. Did you already convince everybody that 
Sublime FM is a fantastic radio station with fresh jazzy sounds? I will leave all the SouthPark 
jokes to the party.

Anna, thank you very much for the great times. You were always interested in my projects, 
I really enjoyed our conversations. Good luck with your PhD the coming years. I’m sure you 
will do really good! 

The time in San Diego last year was a great experience, where I got to know the fascinating 
world of electron microscopy. Andrew, thank you for the opportunity to go abroad and join your 
lab for half a year. Kimmo, Gabe and Chris, you were all really helpful in the lab and made it a 
wonderful time. And ofcourse Matthias, my housemate in San Diego, thank you for introducing 
me to the awesome life in San Diego and making it an unforgettable time. Wunderbar!
 
Philip, Miguel, Marlies, Edith, Patricia en Ivan, jullie waren de nieuwe gezichten toen ik 
terug kwam uit San Diego. Met jullie erbij heeft de Env groep het getroffen. Het was erg 
gezellig tijdens mijn laatste half jaar. 

Verder wil ik mijn studenten bedanken, Andrea, Enzo en Kimberly. Dankzij jullie heb ik 
zoveel verschillende projecten draaiende kunnen houden. Tevens, zorgde jullie begeleiding 
ervoor dat ik zelf weer dieper ging nadenken over bepaalde experimenten. 
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Ik wil alle andere collega’s van LEV bedanken voor de prettige werksfeer, de gezelligheid, 
labuitjes en borrels. Ik zal vast iemand vergeten, maar dat is niet zo bedoeld: Jeroen, 
Gözde, Gisela, Renee, Gaby, Xiomara, Brenda, Marta, Bas, Mohammed, Alex, Monique, 
Bep, Xiao, Zhou Na, Nancy, Emily, Nikki, Cosimo, Rienk, Yme, Stefan, Margreet, Wang 
Gang, Zongliang, Martijn, Lonneke, Marion, Tonja, Atze, Sylvie, Sasha, Mirte, Lia, Martin, 
Victoria, Eve, Maarten, Maarten, Georgios, Bill, Björn, Elena, Sabine, Sebastién en Melle. 
 
Mijn collega's heb ik pas echt goed leren kennen tijdens de congressen en reisjes die we daar 
aan vast plakten. Een paar herinneringen waar ik met een glimlach op terug kijk: Yoga in hostel 
in Banff, pizzapunt Max op babypiste, vissen in Vegas, plasstop in Oakland, search for rooftop 
hottubs in Canada, wildlife spotten tijdens sneeuwstorm in Jasper, bowlen in Veldhoven, 
verstrooide professor bij Kwinten’s poster, en Ronald die in slaap valt tijdens het bier drinken. 
 
Na mijn werk was het altijd fijn thuiskomen in een druk en gezellig mannen huishouden 
in Leiden, de 'embassy'. Bedankt mannen (Sam, Jeroen, Michael, Michael, Tato, Ruud, 
Tim, Wim, Niels, Max en Tristan) voor de filosofische discussies tijdens het eten, de mooie 
feestjes en de ongedwongen sfeer. Fred, Niels en Bart, graag geziene gasten in de embassy, 
jullie ook bedankt voor de gezellige tijd. Ik ben heel blij met zo'n relaxte vriendengroep en 
kijk al uit naar Bart zijn vrijgezellenfeest, dat gaat wat worden.

Ik wil ook al mijn familie en schoonfamilie bedanken voor hun steun en interesse de 
afgelopen jaren. Af en toe was het voor jullie moeilijk te begrijpen wat ik precies aan het 
uitspoken was in het AMC. Hopelijk maakt het lekenpraatje weer wat meer duidelijk.

Kees, Helga, Jelle, Nanette en Sjoerd, jullie zijn een hele warme schoonfamilie, waar ik me 
gelukkig mee prijs. Het is altijd fijn om bij jullie langs te gaan in Sassem!

Lien, bedankt grote zus voor jouw steun, interesse en humor. Bij jou kan ik altijd terecht. Fijn 
dat je zo’n leuke vent hebt leren kennen, met Iman vorm je een mooi koppel en volgend jaar 
gaan jullie een nieuw avontuur aan in Oegstgeest, spannend!
Toen ik aan het nadenken was over de paranimf keuze, wist ik gelijk dat ik jou naast me wilde 
hebben staan Jas. Zelf reageerde je enthausiast, al had je geen idee wat het betekende. 
Bedankt broertje voor jouw enthausiasme, passie en levensvisie. Mooi hoe jij tegen het 
leven aankijkt! Heel veel succes met je nieuwe uitdaging bij New Relic in Dublin.
Pap en mam, jullie steun is heel belangrijk geweest voor mij. Het is erg fijn om zulke 
intelligente en fitte ouders te hebben, die altijd een luisterend oor bieden en mij van advies 
kunnen voorzien.
 
En natuurlijk Marieke! Schat, wat ben ik blij met jou als vriendin. Jij bent mijn zonnetje 
in huis, zo leuk, levenslustig en lief. Jij zorgde er altijd voor dat ik even mijn zinnen kon 
verzetten en de 'frustraties' tijdens mijn promotieonderzoek kon relativeren. Het laatste 
jaar, en vooral de laatste maanden was ik wel een beetje druk in mijn hoofd, en was het 
moeilijk om tot me door te dringen. Dat moet af en toe wel lastig geweest zijn voor je. Maar 
nu ben ik echt klaar voor die reis naar Zuid Amerika waar we al een jaar aan zitten te denken. 
Dat wordt fantastisch, samen op pad!

Eigenlijk ben ik nog vergeten om Pymol te bedanken. Zonder dit programma had ik de Env 
struktuur nooit zo goed leren kennen en had de helft van dit boekje leeg gestaan. 
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Curriculum Vitae

Steven de Taeye was born on September 2nd, 1988 in Warmond, the Netherlands.
He completed high school with classical education at the Stedelijk Gymnasium in 
Leiden in 2006. After that, he started studying Biomedical Sciences at the University of 
Amsterdam. His first internship, in the third year of the bachelor, was under supervision 
of dr. Cees van ’t Veer in the Center of Experimental and Molecular Medicine (CEMM) 
in the Acadamic Medical Center (AMC) in Amsterdam. During this internship he studied 
the role of Factor XIII in sepsis. After obtaining his Bachelor’s degree, he continued his 
studies at the University of Amsterdam and followed the master track Medical Biology. 
During his master studies he was an intern at the department of Nephrology in the Leids 
Universitary Medical Center (LUMC) in Leiden, supervised by dr. Kyra Gelderman and at 
the department of Experimental Immunology in the AMC, supervised by dr. Jörg Hamann 
and Viviana Cobos Jiménez. In both internships he studied macrophages, that were 
differentially stimulated with polarizing cytokines or interferons. In the LUMC he analysed 
the production of reactive oxygen species (ROS) by different macrophage subsets and in 
the AMC the expression of HIV-1 restriction factors by different macrophage subsets. In 
2012 he received his Master’s degree and found an interesting PhD position in the group 
of prof. dr. Rogier Sanders at the Laboratory of Experimental Virology, headed by prof. dr. 
Ben Berkhout. The PhD project involved the the design of stable HIV-1 envelope trimers to 
induce neutralizing antibodies. The results of his PhD project and the implications for HIV-1 
vaccine development are presented in this thesis book.
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General Courses      Years  ECTS
- Basic Laboratory safety     2012  0.4
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Poster presentations
- “What will it take to achieve an AIDS-free world?”  2013  0.5
  San Francisco, California, USA
- Study group meeting “Chemistry in relation  2013  0.5
  to Biology and Medical Sciences” of NWO
  Veldhoven, The Netherlands
- Keystone symposium on HIV Vaccines (X5)   2015  0.5
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- Keystone symposium on HIV Vaccines (X8)   2016  0.5
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