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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Immunoglobulin	A-geïnduceerde	neutrofielmigratie
hoe de IgA Fc receptor FcarI weefselschade kan verergeren

Antilichamen of immuunglobulinen (Ig) spelen een belangrijke rol in het afweer- of 
immuunsysteem. Ze beschermen het lichaam tegen binnengedrongen bacteriën 
(ziekteverwekkers of pathogenen) door aan de bacteriën te binden (opsonizeren). Het 
gevormde antilichaam-pathogeencomplex kan vervolgens binden aan specifieke (Fc-) 
receptoren op afweercellen (leukocyten), zoals macrofagen en neutrofielen. Door deze 
binding raken de cellen geactiveerd (inflammatoire reactie) en kan het complex opgenomen 
(gefagocyteerd) en afgebroken worden. Er zijn verschillende soorten antilichamen zoals 
IgG, IgD, IgE, IgM en IgA, met ieder een verschillende functie en verblijfplaats. IgA 
is het meest voorkomende antilichaam in slijmvliezen (mucosale weefsels), zoals in 
het spijsverteringssysteem, de longen en in het urineweg- en voortplantingsysteem. 
Hier komt het voor in twee verschillende vormen, namelijk als dimeer IgA (dIgA; wat 
bestaat uit twee moleculen IgA verbonden door een bepaald eiwit, de J-keten) en als 
secretoir IgA (SIgA, dat een extra eiwit bevat). Het dIgA wordt geproduceerd door 
plasmacellen (bepaald type leukocyt) in het bindweefsel direct onder het epitheel (lamina 
propria) van de darm. De J-keten bindt aan een receptor op epitheelcellen, waarna dIgA 
getransporteerd wordt door deze cellen en vrijkomt in het lumen van de darm (Figuur 1). 
Een klein deel van de receptor (secretoir component of SC) blijft gebonden aan het dIgA 
waardoor het nu SIgA wordt genoemd. 

Figure 1. Schematische representatie van mucosaal IgA. Dimeer IgA wordt geproduceerd 
door plasmacellen in de lamina propria. Vervolgens bindt het aan de poly-Ig receptor (pIgR), wordt 
getransporteerd door de epitheelcel en komt vrij in het lumen van de darm als secretoir IgA. Een deel 
van de pIgR (secretoir component) blijft gebonden aan het IgA. 

Het SC beschermt SIgA tegen afbraak door proteases die in ruime mate aanwezig zijn 
in de darm om bijvoorbeeld voedsel af te breken. SIgA vormt een antiseptische laag 
in de darm door passief de hechting en invasie van pathogenen te voorkomen en door 
bacteriële gifstoffen (toxines) te neutraliseren. 
IgA wordt traditioneel gezien als een anti-inflammatoir antilichaam. Dit geldt zeker voor 
SIgA omdat het minder efficiënt is in het opsonizeren van pathogenen en het activeren 
van de klassieke complementroute. Bovendien wordt het binden van SIgA aan de IgA 
Fc-receptor FcalphaRI (FcaRI) gedeeltelijk gehinderd door SC, waardoor inflammatoire 
reacties worden voorkomen. Dit is een groot voordeel in de darm, omdat in het lumen 
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veel commensale bacteriën voorkomen en het initiëren van een inflammatoire reactie 
mogelijk beschadiging van de darmwand geeft. Het binden en crosslinken van FcaRI 
door complexen van dimeer IgA (IgA-antigen complexen) induceert echter wel zeer 
krachtige pro-inflammatoire reacties zoals fagocytose, antilichaam-afhankelijke celdood 
(antibody-dependent cellular cytotoxicity; ADCC), productie van vrije zuurstofradicalen, 
degranulatie, antigen presentatie en de productie van signaalstoffen (cytokines). FcaRI 
wordt tot expressie gebracht op myeloide leukocyten zoals neutrofielen, eosinofielen en 
monocyten. De expressie kan bovendien geïnduceerd worden op sommige macrofaag-
subpopulaties (ook op Kupffer cellen) en interstitiële dendritische cellen. De meerderheid 
van FcaRI-positieve cellen in het bloed en weefsel zijn neutrofielen. Dit zijn de meest 
voorkomende circulerende leukocyten in de mens en de eerste cellen die naar een 
geïnfecteerde plek migreren. Neutrofielen worden gerekruteerd in reactie op lokstoffen 
(chemokines) afkomstig van pathogenen en/of afkomstig van de gastheer (zoals 
leukotriene B4 (LTB4) en interleukine (IL)-8), waarna ze migreren naar het geïnfecteerde 
weefsel om vervolgens de bacteriën te doden. 
In hoofdstuk 2 hebben wij een nog niet eerder erkende rol van IgA en FcaRI in het 
induceren van neutrofielmigratie geïdentificeerd. Hierin beschrijven wij dat crosslinken 
van FcaRI op neutrofielen door IgA-gecoate beads (waarmee IgA-antigencomplexen 
worden nagebootst) zorgt voor de productie van LTB4, wat een sterke chemoattractant 
is voor neutrofielen. Dit heeft als gevolg dat er een zelfregulerende positieve feed-back 
migratieloop ontstaat, wat resulteert in een versterkte rekrutering van neutrofielen. 
Aangezien er in de darm veel IgA voorkomt en neutrofielen de eerste cellen zijn die 
arriveren op de plaats van een infectie, is mijn hypothese dat deze feed-back migratieloop 
kan leiden tot een efficiënte methode van het opruimen van een infectie in de darm. 
Echter, in hoofdstuk 3 laten wij zien dat bij de aanwezigheid van excessief veel  IgA-
antigencomplexen deze feed-back migratieloop ook zeer nadelige gevolgen kan hebben. 
Dit is bijvoorbeeld het geval bij de chronische blarenziekte Linear IgA Bullous Disease 
(LABD). Deze auto-immuunziekte wordt gekarakteriseerd door subepidermale blaren en 
grote immuuncel-infiltraten, gedomineerd door neutrofielen. Het IgA in deze patiënten is 
gericht tegen collageen XVII. Dit is een transmembraan eiwit dat bijdraagt aan de adhesie 
van epitheelcellen aan de onderliggende bindweefsellaag. De IgA-autoantilichamen 
binden aan dit collageen XVII en vormen daarmee één groot IgA-antigencomplex. 
De geactiveerde en gerekruteerde neutrofielen kunnen dit complex niet verwijderen, 
waardoor er een voortdurende inflammatoire feed-back migratieloop wordt geïnduceerd 
met weefselschade en blaarvorming als gevolg (Figuur 2). De inflammatoire en toxische 
stoffen die worden uitgescheiden door de geactiveerde neutrofielen zijn oorspronkelijk 
bedoeld om geïnfiltreerde bacteriën te doden. In dit geval zorgen ze echter voor enorme 
weefselschade.
Om de rol van IgA-geïnduceerde weefselschade verder te onderzoeken, hebben wij in 
hoofdstuk 4 een LABD muizenmodel ontwikkeld. Tot nu toe werd in vivo onderzoek 
naar de rol van IgA en FcaRI beperkt omdat muizen geen FcaRI homoloog hebben en 
het muizen IgA systeem verschilt van het humane systeem. Om in vivo de rol van FcaRI 
expressie op neutrofielen in LABD te onderzoeken hebben wij daarom gebruikt gemaakt 
van transgene muizen die de humane FcaRI tot expressie brengen op neutrofielen en 
tevens het enhanced green fluorescent protein (EGFP), waardoor neutrofielen zichtbaar 
zijn tijdens intravitale microscopie. Omdat muizen IgA niet kan binden aan humaan 
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FcaRI hebben wij bovendien humane IgA (hIgA) knock-in muizen geïmmuniseerd om 
hybridoma-cellen te creëren die hIgA monoclonale antilichamen produceren tegen 
muis collageen XVII (anti-mCOL17 hIgA). Wij hebben deze antilichamen in de oren van 
FcaRI/LysEGFP muizen geïnjecteerd, omdat deze praktisch doorschijnend zijn waardoor 
intravitale microscopie van de bloedvaten mogelijk is. 
Neutrofielen die vanuit de bloedvaten het weefsel in migreren zullen eerst een zwakke 
interactie aangaan met receptoren van de vaatwandcellen (‘rollen’), gevolgd door stevige 
binding en uittreden uit de vaten (extravasatie). Tijdens de intravitale microscopie zagen 
wij rollende en extravaserende FcaRI-positieve neutrofielen in reactie op de aanwezigheid 
van anti-COL17 hIgA en dit resulteerde in grote accumulatie van neutrofielen in de 
bloedvaten en in het weefsel, vergeleken met de oren die geïnjecteerd waren met een 
controle IgA antilichaam. Pilotexperimenten lieten vervolgens zien dat IgA-geïnduceerde 
neutrofielmigratie geremd werd na het toedienen van een anti-FcaRI monoclonaal 
antilichaam dat de interactie met IgA blokkeert. Dit zou, als nieuw medicijn, een enorme 
verbetering zijn ten opzichte van de huidige therapieën voor chronische blarenziekten die 
nu voornamelijk bestaan uit het algemeen onderdrukken van het immuunsysteem, wat 
gepaard gaat met vervelende bijwerkingen. 
Echter, systemische toediening van anti-FcaRI monoclonale antilichamen zou ook 
gepaard kunnen gaan met ongewenste bijwerkingen. Bovendien heeft een lokaal op de 
huid aangebrachte (topicaal) behandeling van een huidziekte de voorkeur. De huid heeft 
echter een barrièrefunctie en gezien de grootte van het molecuul van een antilichaam 
(ongeveer 150 kDa) zal er maar een zeer kleine hoeveelheid kunnen doordringen in de 
huid. Daarentegen zullen peptiden die een klein gedeelte van IgA of FcaRI nabootsen 
(eiwit-mimetica) en klein genoeg zijn om de huid te doordringen, goede kandidaten zijn. 
Omdat de structuur van zowel IgA als FcaRI bekend is, waren wij in staat om peptiden te 

Figure 2. Schematisch model van linear IgA bullous disease (LABD). IgA auto-antilichamen 
binden collagen XVII in het basaalmembraan van de huid. Na binding en crosslinken van FcaRI op 
neutrofielen door IgA-complexen ontstaat er een voortdurende neutrofielmigratie-loop.Dit resulteert 
in weefselschade en blaarvorming. LTB4; leukotriene B4.
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ontwikkelen gebaseerd op de structuur van IgA en FcaRI. In hoofdstuk 5 hebben wij de 
mogelijkheid van deze peptiden onderzocht om IgA-geïnduceerde neutrofielmigratie te 
blokkeren met als doel om deze peptiden te gebruiken als medicijn voor IgA-geïnduceerde 
blarenziektes. Wij laten in een ex vivo huidexperiment (Figuur 3A) zien dat eiwit-mimetica 
die gebaseerd zijn op de structuur van IgA of FcaRI in staat zijn om neutrofielmigratie 
te blokkeren. Bovendien laten wij zien dat wanneer een zalf met daarin een IgA-peptide 
op een huidtransplantaat wordt aangebracht, een kleine hoeveelhied van dit peptide 
doordringt tot het onderliggende weefsel (Figuur 3B). 
Echter, deze hoeveelheid neemt toe op een dosis afhankelijke wijze als er een middel 

Figure 3. Schematische tekening van ex vivo huidexperimenten. (A) Neutrofielen worden in 
aanwezigheid van peptides op het huidtransplantaat aangebracht om het blokkerende effect van de 
peptides te testen. Zonder peptides migreren neutrofielen naar de in de huid ingespoten IgA-gecoate 
beads. (B) Zalf met IgA-peptides wordt op het huidtransplantaat aangebracht om het doordringend 
vermogen van de peptides te testen. Het aantal peptides dat in de receptorvloeistof komt is een maat 
voor de hoeveelheid peptides die in de bloedbaan terechtkomen.

aan de zalf is toegevoegd dat de doordringende capaciteit van het peptide vergroot 
(enhancer). Bovendien blijkt dat er weinig van de peptides in de receptorvloeistof terecht 
is gekomen, wat een indicatie is voor het bereiken van de bloedbaan. Dit geeft aan dat 
mogelijke bijwerkingen minimaal zullen zijn als dit peptide in een zalf gebruikt zal worden 
om IgA-geïnduceerde neutrofielmigratie in de huid te blokkeren.
FcaRI geïnduceerde weefselschade zou ook voor kunnen komen in ziektes waar IgA-
antigencomplexen en de potentiële schade nog niet zijn erkend. In hoofdstuk 2 hebben 
wij aangetoond dat neutrofielen in de lamina propria van colitis ulcerosa patiënten 
IgA-complexen hadden opgenomen. Daarom is onze hypothese dat afwijkende IgA-
antigencomplexen ook een cruciale rol zouden kunnen spelen in het ontstaan van ernstige 
weefselschade in colitis ulcerosa, en dit hebben wij in hoofdstuk 6 onderzocht. Colitis 
ulcerosa behoort, naast de ziekte van Crohn, tot de chronische inflammatoire darmziekten. 
De oorzaak van de ziekte is nog niet bekend, maar de ziekte komt voor bij genetisch 
vatbare mensen. Colitis ulcerosa wordt gekarakteriseerd door ernstige ontstekingen 
van de dikke darm (colon) en één van de onderscheidende eigenschappen zijn grote 
neutrofiel-infiltraten. Het is aangetoond dat in actieve colitis ulcerosa de grootte van 
neutrofiel-infiltraten correleert met epitheelschade en klinische activiteit van de ziekte. 
Door chronische ontsteking van de darm heeft de epitheellaag zijn beschermende functie 
verloren. Dit heeft tot gevolg dat bacteriën die zich normaal in het lumen van de darm 
bevinden de lamina propria infiltreren. Omdat daar grote hoeveelheden IgA antilichamen 
te vinden zijn, kunnen er IgA-antigen complexen gevormd worden door binding van IgA 
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aan de bacteriën. De neutrofielen zullen niet in staat zijn om de grote hoeveelheden 
IgA-antigen complexen op te ruimen waardoor er een expanderende, IgA-geïnduceerde 
neutrofielmigratie loop ontstaat met ernstige weefselschade tot gevolg. 
Om deze hypothese te testen hebben wij humane FcaRI transgene muizen gekruist met 

Figure 4. Schematisch model van de immuunrespons in de darm nadat de beschermende 
barrière van de epitheellaag is doorbroken. Tijdens colitis ulcerosa bevinden zich uitzonderlijk 
veel IgA-immuuncomplexen in de lamina propria. Dit zorgt voor een continue activatie van 
neutrofielen via het binden en crosslinken van FcaRI. De immuunrespons in colitis ulcerosa wordt 
bovendien gekarakteriseerd door de aanwezigheid van Th17 cellen. Th17 cellen stimuleren, via IL17, 
stromale cellen tot de productie van G-CSF. Dit zorgt voor de aanmaak van nieuwe neutrofielen. Th17 
cellen worden vervolgens ook aangetrokken door chemokines die neutrofielen uitscheiden. G-CSF; 
granulocyte-colony stimulating factor, LTB4; leukotriene B4.
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een knock-in muizenmodel dat humaan IgA produceert. In dit muizenmodel is de FcaRI 
expressie, de regulatie, de binding met hIgA en de functie gelijk aan de humane situatie. 
Dit model geeft twee groepen muizen. De ene groep produceert alleen humaan IgA (hIgA), 
de andere groep produceert zowel humaan IgA, als FcaRI op neutrofielen (hIgA/FcaRI). 
In de laatste groep kan hIgA binden aan FcaRI en na crosslinken van deze receptor 
neutrofielen activeren. In hoofdstuk 6 hebben wij ons nieuwe muizenmodel gebruikt 
om te analyseren of de expressie van FcaRI bijdraagt aan weefselschade tijdens colitis. 
Experimentele colitis werd in de muizen geïnduceerd door dextran sulphate sodium (DSS) 
aan het drinkwater toe te voegen. Wij hebben daarmee kunnen aantonen dat hIgA/FcaRI 
muizen een ernstiger colitis ontwikkelden dan FcaRI-negatieve nestgenoten. Bovendien 
lieten wij zien dat de vriescoupes van de darmen van deze muizen grote cel-infiltraten 
bevatten en dat zij meer weefselschade hadden. Dit is een indicatie dat IgA-geïnduceerde 
neutrofielmigratie en de daaropvolgende weefselschade een rol kunnen spelen bij de 
pathogenese van colitis ulcerosa (Figuur 4). 
Omdat eerder is aangetoond dat CD4-positieve T helper 17 (Th17) cellen een rol spelen 
bij de ontwikkeling van colitis ulcerosa en er is aangetoond dat er een crosstalk bestaat 
tussen neutrofielen en Th17 cellen, hebben wij in hoofdstuk 7 onderzocht of ook 
deze T cellen of andere cellen van het adaptieve (verworven) immuunsysteem worden 
geïnduceerd in ons experimentele colitismodel. Wij zagen inderdaad een verhoogd aantal 
CD4-positive T cellen in hIgA/FcaRI muizen. Hoewel wij nog geen Th17 cellen konden 
identificeren, toonde de analyse van messenger RNA (mRNA) aan dat er een verhoogde 
expressie was van chemokine (C-C motif) ligand (CCL) 2 en de cytokines IL-1β en IL-6 in 
hIgA/FcaRI muizen. Dit zijn stoffen die betrokken zijn bij het induceren van Th17 cellen. 
Bovendien hebben wij in vitro kunnen aantonen dat via FcaRI geactiveerde neutrofielen 
deze cytokines ook worden uitgescheiden, wat suggereert dat de activatie van neutrofielen 
via IgA en FcaRI de ontwikkeling van Th17 cellen beïnvloed.

CONCLuSIe
Neutrofielen zijn de eerste cellen die worden aangetroffen bij een infectie. De interacties 
tussen IgA en FcaRI leveren een belangrijke bijdrage in het activeren en rekruteren van 
neutrofielen, waardoor de infectie snel en efficiënt opgeruimd kan worden. Echter, als er 
buitensporig veel IgA-antigencomplexen aanwezig zijn, zoals in de ziektes LABD en colitis 
ulcerosa, dan kan er een zodanige continue influx van neutrofielen ontstaan dat deze een 
ernstige weefselschade veroorzaakt.
Het ontrafelen van IgA-FcaRI interacties en het daaruit volgende effect op neutrofielen 
zal de ontwikkeling van nieuwe therapieën eenvoudiger maken in situaties waarbij IgA en 
FcaRI een beslissende rol spelen. Aan de ene kant zal de inductie van een immuunrespons 
via IgA-FcaRI interacties mucosale infecties helpen bestrijden. Aan de andere kant zal 
het blokkeren van IgA-FcaRI interacties ernstige weefselschade kunnen voorkomen in 
ziektes waarin afwijkende IgA-antigen complexen een rol spelen, zoals in LABD of colitis 
ulcerosa. Echter, de potentie van FcaRI om ernstige weefselschade te induceren na het 
crosslinken door specifieke IgA-antilichamen zou ook heel goed bruikbaar kunnen zijn 
in kankertherapie. Het begrijpen van deze balans zal in de toekomst de mogelijkheid 
creëren van specifieke therapeutische interventies waarbij óf inductie óf inhibitie van het 
immuunsysteem is vereist. 
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de negatieve controle: belde ik je op vrijdagavond laat nog op om helemaal jubelend te 
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waarde, maakt optimaal gebruik van ieders talenten en we krijgen allemaal de vrijheid 

om onze eigen fouten maken en daarvan te leren. Jij combineert zakelijke en sociale 
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wetenschappelijke kennis en inzicht, en een enorme dosis energie. Need I say more?! Ik 

vind het een voorrecht en ongelooflijk leuk dat ik nog ruim twee jaar bij jou kan werken 
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Ik verheug me enorm op onze samenwerking aan ons nieuwe project.

MIJN PARANIMFEN: 

Linda, wat ben jij een enorme steun geweest tijdens mijn AIO-jaren, vooral tijdens dipjes 

was het heerlijk om me gesteund te voelen en te weten dat het “er allemaal bij hoort” 

en dat het uiteindelijk wel goed komt. Onze Rode-Hoed-uitjes samen met Jerien waren 

supergezellig en onderhoudend. Daarna regelmatig op (kraam)bezoek bij Jerien die ons 

beider frustaties dan weer mocht aanhoren en relativeren, zodat we daarna weer vrolijk 

en opgewekt naar huis konden. Na onze wetenschappelijke brainstormlunches stuiterde 

ik van de energie. Dank voor een ongelooflijk waardevolle vriendschap.

Sonja, van ’s morgens 7 tot ’s avonds 12 uur helpen met muizenexperimenten; jij was 

nergens te beroerd voor en niks was je te veel. Tijdens wachtstappen kreeg ik dansles 

van je en de rest van de avond deden we dansend door het lab ons werk. Als ik om 2 uur 

’s nachts nog zat te FACSen en jij allang had moeten slapen kreeg ik nog smsjes van je 

om mij een hart onder de riem te steken. De volgende dag zat je net zo makkelijk weer 

fris en vrolijk naast mij achter de Cyan om de celoplossingen te filtreren. Bovendien wist 

je dan ook nog de situatie te redden nadat ik in een onbesuisd moment álle sampels van 

tafel had geveegd! Werken met jou maakte de lange dagen tot een feest. Wat fijn dat je 

me ook tijdens de promotie wilt bijstaan.

MARJOLEINS Fca-GROEP:

Kees, mijn derde grote voorbeeld. Het begon met mijn stage in 2007. De Fca-groep 

bestond toen uit 3 personen en het werkoverleg gebeurde in de wandelgangen; ik dacht 

dat dat normaal was. Jij hebt mij wegwijs gemaakt op het lab: isoleren van neutrofielen, 

coaten van beads, 2D en 3D migraties, blokjes inbedden op de pathologie. Alles met 

zweet op mijn voorhoofd van de inspanning om het toch maar net zo goed te doen als jij. 

Isoleren van collageen uit rattenstaarten, waarna ik met een heftige allergische reactie op 

de EHBO belandde. Maar vooral was je ook mijn grote vraagbaak: als Kees het zegt dan is 



162
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Rianne, tijdens de eerste huidexperimenten wist je mij op subtiele wijze duidelijk te 

maken dat het tijd werd om dingen uit handen te geven. Het kostte me wat moeite, maar 

uiteindelijk is het gelukt. Vervolgens is er een bijzonder waardevolle samenwerking uit 

voortgekomen. Wat heb jij veel darmcoupes gekleurd en foto’s gemaakt, opdat ik ‘blind’ 

cellen kon tellen: gd-T cellen, LTi cellen, NKp46 cellen, CD4-T cellen, CD8-T cellen, Th17 

cellen, B cellen, macrofagen, neutrofielen. Vol verwachting stuurde ik de uitslag dan 

naar jou waarna jij me dan weer moest laten weten: niet significant verschillend. Totdat, 

eindelijk, eindelijk de neutrofielen significant verschillend waren, wat waren we blij! Je 

was ook onmisbaar tijdens de opofferdagen van de muizenexperimenten. Hoe rustgevend 

was het dat jij achter de schermen alles perfect voorbereidde, zodat we in één moeite 

door konden gaan. Jij leverde me alle data voor een hoofdstuk in dit boekje en maakte 

me met veel geduld wegwijs in de wondere wereld van de peptides. Ik durf nog niet te 

zeggen dat ik het volledig doorgrond, maar kom (geloof ik) al een heel eind. Dank voor 

je toewijding en enthousiasme en voor het wetenschappelijk klankbord dat je gedurende 

de afgelopen 5 jaar voor me was.

MIEL, mijn AIO-maatje, wat ben jij een ongelooflijk leuk, gezellig, geestig en sociaal 

mens. Heerlijk om met jou achter de flow in de tussenruimte de darmdigesties te doen en 

luid mee te brullen met de radio: “ Ai pustie tjego, ai ai pustie tjego” (in plaats van “Ai se 

eu te pego, Ai ai se eu te pego”) en “I miss da pussy, da pussy, da pussy, oooh no”. Die 

liedjes zijn nu voor eeuwig verbonden met jou en met de digesties. En dan die supermooie 

figuren die je hebt gemaakt voor mijn Introductie en Discussie en je professionele lay-

out: wat hád ik zonder jou gemoeten?! Ik ben blij dat ik heb mogen afkijken bij jou, dat 

maakt het voor mij wel iets makkelijker. Ik wens je veel succes toe in je nieuwe baan en 

hoop dat je daarin al je creativiteit, organisatietalent en sociale vaardigheden kwijt kunt.

Esil, wat superleuk dat jij bij ons team bent gekomen en dat jij met zoveel kennis, 

handigheid, enthousiasme en plezier mijn onderzoek overneemt. Ik had me geen betere 

opvolgster toe kunnen wensen.

Stephan, je kwam op het juiste moment om zowel de muizenfok als de muizenexperimenten 

vakkundig over te nemen. Hartelijk dank voor al jouw hulp tijdens de experimenten en 

de opofferdagen. Erg handig ook dat je zo goed bent in het maken van mooie filmpjes en 

foto’s, ze staan te pronken in hoofdstuk 4.

MARJOLEINS TUMOR-GROEP: 

Nuray, dankzij jou heb ik al een keer mogen ervaren hoe het is om op het podium te 

staan; dat zal me straks hopelijk helpen. Dank voor alle steun, gezelligheid, meeleven en 

lieve smsjes. Wat ontzettend leuk dat je mij het kaasmaken gaat leren.

Simran, met z’n tweetjes naar de NVGE, allebei stik zenuwachtig maar toch een goede 

presentatie neerzetten. Wat ben ik blij dat ik ‘jullie’ keuken heb ontdekt; shrimp patia, 
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cauliflower gashi, gosht alu bakhara, ik draai er m’n hand niet meer voor om…

Rens, mijn linker-buurman. Dank voor al je hulp en de introductie in de wondere wereld 

van Apple. Dit proefschrift is er mee geschreven en ik zou niet anders meer willen. Nu 

nog de iPhone ;)

Marijn, samen met Rens maatje van de wetenschapsdag (foto hangt boven mijn bed). 

Altijd bereid om te helpen en goede adviezen te geven, ook op het gebied van wijn en 

roti-kip. Zoals beloofd, heb ik gewacht met promoveren tot je weer terug was uit Curaçao.

DE OVERIGE LEDEN VAN GROEP GROEN: 

Eelco, mijn gids in de wereld van muizen en DEC. Dank dat je mij met heel veel kennis, 

handigheid, rust en geduld de meest onbegrijpelijke handelingen en regeltjes wist uit te 

leggen.

Nanne (met wie ik lekker over vogels kon praten), Andrea (die me hielp met de ‘botjes’), 

Mariëlle, Magda, Nelleke (die me inwijdde in het brandwonden-onderzoek; is het paper 

al de deur uit?), Renate (introductie in de studentenpractica), Judith (met haar zaaaalige 

toetjes), Johanneke, Liselotte en Evelina. Dankjewel voor jullie opbouwende kritiek, 

ideeën en wetenschappelijke bijdragen. 

KAMERGENOTEN: 

Ida, mijn linker-, daarna mijn rechter-buurvrouw en tevens de langstzittende 

kamergenoot. Dank voor alle jaren steun, gezelligheid, discussies en meedenken. Ik 

bewonder je gedrevenheid, je wetenschappelijk inzicht, je harde werken en je gewonnen 

prijzen. Je zult een groot onderzoeker worden en we gaan nog veel van je horen (en 

lezen). Heel veel succes met je verdere carrière.

Jasper, altijd vriendelijk, altijd geduldig en altijd bereid om te helpen; of het nou om het 

verwijderen van lymfeklieren gaat, het inwerken op de Cyan of goede adviezen voor het 

schrijven van mijn boekje, niks was je teveel, dankjewel.

Gijs, Ruben, Rosalie, Miel, Nuray, Rens, Jamie, Daphne (met wie ik mijn enthousiasme 

voor Rock & Roll jurken kan delen), Tom Foster en Philip. Tja, zonder jullie was ik niet 

ver gekomen met Photoshop, Illustrator of Powerpoint. Dank voor het aanhoren van 

frustraties en successen, voor de gezelligheid en voor het meedenken.

ANDERE LEDEN VAN GROEP GEEL: 

Ergens tussen 07.30 en 8.00 uur: “Goedemórgen Tanja”. Heel, heel, heel, heel ;) veel 

dank voor je aanstekelijke vrolijkheid, blijheid, en enthousiasme ’s morgens vroeg. Wat 

zalig om op zo’n manier met frisse energie de dag te beginnen. Dankzij jou ook hebben 

wij een prachtige badkamer gekregen. Wat fijn dat je mijn promotie fotografisch wilt 

vastleggen, maar misschien word ik een beetje té baldadig van 22%, dus dat kan ik maar 

beter overslaan. Draha maminko Tanji, velmi Vam dekuji, ze si mohu Tanju pujcit na Vaše 

narozeniny.

Marieke, wat fijn om met jou in de wandelgangen frustraties te delen over mislukte 

experimenten, zodat we daarna weer opgewekt verder konden gaan. Veel succes in je 

nieuwe baan.
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Tom O’Toole, thanks for your endless patience while helping and instructing me on the 

FACS. 

Antonio, thanks for helping me out with the removal of lymph nodes. 

Serge, dank voor de micro-array uitleg. 

COLITIS & COLONDIGESTIE: 

Brenda, thank you so much for the introduction of DSS-colitis, colon-digestion, inbedding 

of colons, staining of cryosections and the LEICA. Your efforts resulted in chapter 6 of 

this thesis.

Gera en Rosalie, samen de digestie oefenen en met Gera alle buffers maken om vervolgens 

100-en flessen op pH te moeten stellen; wat hébben we gelachen, héérlijk!

GROEP ROOD:

Wendy (of Marilyn Monroe?!) en Sven, hartelijk dank voor de hulp en de introductie in de 

T-cel wereld, voor een neutrofiel-addict als ik blijven die cellen toch lastig te doorgronden.

Sandra, heel veel dank voor je rake vragen, opmerkingen en ondersteuning.

Loes, dank voor je introductie in het onderwijs.

ANDERE MCBIers: 

Hooggeleerde Christien, mijn fietsbuurvrouw en mede-fan van Claudia S. Hartelijk dank 

voor de mogelijkheid om op jouw afdeling te mogen promoveren. Vanaf dag één heb ik 

me er veilig en thuisgevoeld; het is een wetenschappelijk inspirerende omgeving met 

daarnaast ook tijd voor gezellige borrels en kerstfeesten. Ik ben dan ook bijzonder blij 

dat ik er nog een paar jaar mag rondlopen. Wat fijn dat je voorzitter wilt zijn bij mijn 

promotie.

Ed, Esther, Sylvia, Souad, Françoise, Monique, Maria, Rose-Marie, Marga, Karin en 

Kwame. Hartelijk dank voor alle ondersteuning en gezelligheid. Wat heerlijk om tussen al 

dat wetenschappelijk geweld even te ‘ouwehoeren’ over het dagelijkse leven: huis, hond, 

poes, tuin, kinderen, vakantie en de (on)gemakken behorende bij een zekere leeftijd. Of, 

zoals Marijn een keer opmerkte toen hij ons betrapte: “dit is voor het eerst dat ik een AIO 

hoor praten over een multifocale bril”.

FEEST- EN BORRELCOMMISSIE:

Hartelijk dank voor het organiseren van alle gezellige borrels en leuke kerstfeesten. Ik 

heb me altijd kostelijk vermaakt en lekker kunnen uitleven ;)

UPC: 

Carla, Erwin, Chris, Bert, Rika, Ries, Aafje, Sara, Ger, Klaas, Paul, Jerry, Kiki en Omar. 

Heel veel dank voor alle kundige hulp, ondersteuning en gezelligheid, wat had ik zonder 

jullie gemoeten?!



165

&

APPENDIX

HUID: 

Leonie, Martine, Marieke en Marije, dankzij jullie heb ik al twee mooie papers kunnen 

schrijven, dankjewel voor de gestage levering van precies de huid die we nodig hadden.

FYSIOLOGIE: 

René Musters en Sylvia Boogaards, dank voor jullie tijd, geduld, kennis, kunde en 

handigheid die uiteindelijk hele mooie filmpjes hebben opgeleverd. More to follow!

STUDENTEN:  

Lianne Vos en Evelien Rijkers, het was een feest en een verrijking om jullie als student te 

hebben. Dankjewel voor jullie wetenschappelijke bijdragen aan mijn proefschrift.

ICT: 

Nico, de totale paniek na het wissen van niet-gesafed materiaal en dan jouw geruststellende 

opmerking ‘dat is nog wel te achterhalen’ pffff. Veel dank bovendien voor de kopjes thee 

tijdens het eindeloos cellen tellen achter de computer bij jou op de kamer. Tijdens het 

‘Ungeren’ zal ik aan je denken.

DEC: 

Paul en Klaas, heel veel dank voor alle correcties, geduld en ‘reddingsoperaties’.

STAGE CCA IMMUNOTHERAPIE: 

Tanja, Sinead, Dinja, Anita, Berbel en Niek; jullie hebben mij wetenschappelijk ontgroend. 

Door jullie ben ik voor het onderzoek enthousiast geworden en gebleven, dankjewel.

IEDEREEN BUITEN DE VU-CAMPUS:

Bertien, dankjewel voor je al jarenlange speciale, trouwe, waardevolle en lieve 

vriendschap. Jij was er op de juiste momenten, je bent een kei in het ontrafelen van 

obstakels, en bent in staat om een grote dosis energie over te brengen. Wat fijn dat jij nu 

een opleiding hebt gevonden die past bij jouw passie.

Marieke, José en Mariëtte, vriendinnen met een luisterend oor, goede adviezen, 

gezelligheid, ontspannende en lekkere lunches, etentjes en (veel te dure) winkeldagen in 

Amsterdam, dankjewel.

Jerien, we kwamen naast elkaar te zitten bij het eerste college en dat is vervolgens 5 jaar 

lang zo gebleven. Je humor, je nuchtere kijk op zaken, je groot relativeringsvermogen, je 

wetenschappelijk inzicht; wat heb ik ongelooflijk veel van je geleerd en wat ben je voor 

mij een waardevolle vriendin geworden.

Moshe, tijdens de Alpine Workshop hadden jij en Joris besloten dat ik maar moest 

promoveren op het onderwerp van mijn wiskunde-scriptie. Jullie hadden alles al geregeld, 

inclusief de leescommissie. ‘Mevrouw de promovenda’ besloot echter anders en 11 jaar 



166

later is dit boekje het resultaat. Hartelijk dank voor je nooit aflatende belangstelling en 

voor alle gezellige wandelingen en lunches in de sneeuw.

Ina Kamerman, mijn niet aflatende steun en toeverlaat: heel veel dank voor al je 

belangstelling en medeleven.

Richard & Hus, onze goede, nieuwe ‘buren’. Zalig ontspannende zomeravonden bij een 

vuurtje met een glaasje wijn en heel veel eten ter ontlading van het harde werken. Dat 

we dat ook ná de promotie nog maar heel lang mogen doen.

Hans Janssen, dank voor alle peptalks.

Lieve mam, Georgette, Jutien en Birgit, Frans en Jacomijn, Bob en Sophie, Sjoerd en Rosa, 

Koen en Douwe; superveel dank voor het vertrouwen, het meeleven, de voortdurende 

belangstelling en alle gezelligheid en ontspanning. Jacomijn, wat ben ik blij met jouw 

enorme creatieve talent.

Joris, mijn lief, mijn maatje, mijn alles.
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ITHACA

When you set out on your journey to Ithaca,
pray that the road is long,
full of adventure, full of knowledge.
The Lestrygonians and the Cyclops,
the angry Poseidon -- do not fear them:
You will never find such as these on your path,
if your thoughts remain lofty, if a fine
emotion touches your spirit and your body.
The Lestrygonians and the Cyclops,
the fierce Poseidon you will never encounter,
if you do not carry them within your soul,
if your soul does not set them up before you.

Pray that the road is long.
That the summer mornings are many, when,
with such pleasure, with such joy
you will enter ports seen for the first time;
stop at Phoenician markets,
and purchase fine merchandise,
mother-of-pearl and coral, amber and ebony,
and sensual perfumes of all kinds,
as many sensual perfumes as you can;
visit many Egyptian cities,
to learn and learn from scholars.

Always keep Ithaca in your mind.
To arrive there is your ultimate goal.
But do not hurry the voyage at all.
It is better to let it last for many years;
and to anchor at the island when you are old,
rich with all you have gained on the way,
not expecting that Ithaca will offer you riches.

Ithaca has given you the beautiful voyage.
Without her you would have never set out on the road.
She has nothing more to give you.

And if you find her poor, Ithaca has not deceived you.
Wise as you have become, with so much experience,
you must already have understood what Ithacas mean.

Constantine P. Cavafy (1911) 
Thanks to Christa Jonker
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