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Dynamic Protein Affinity Selection Mass Spectrometry. 

The leading motif in this thesis is the development of dynamic protein affinity selection 

mass spectrometry. Chapter two describes the development of the foundation of the 

methodology, using nickel based columns. However it quickly became apparent that 

many of the potential target proteins would have to be used in a matrix that would 

quickly clog the column. This lead to the inspiration for chapter three. Chapter three 

describes the use of magnetic beads as a disposable nickel column, one use per injection 

of beads, allowing any target protein to be used. Finally the fourth chapter was written 

after the observation that some of the compounds to be screened had very limited 

retention on the C18 SPE cartridge, so for that methodology the SPE-LC part of the 

system was eliminated, allowing the screening of any testset of compounds. 

The main advantages of the overall methodology of dynamic protein affinity selection are 

threefold:  

- The protein and possible ligand bind in close to native conditions, thus 

eliminating artifacts caused by protein immobilization. 

- The use of mass spectrometry provides structural information on the binding 

compounds, thus ensuring there are no interferences from impurities or 

degradation products. 

- The combination of binding conditions and the rapid separation of bound and 

unbound fractions allows the identification of weak affinity ligands. 

The method does suffer from some drawbacks, most prominently the limited throughput 

(the magnetic bead system would take approximately one year to screen 1 million 

compounds) when compared to size exclusion methodologies, and the optimization 

required when switching target proteins. It might be possible to do it faster using the 

system described in chapter four, but that would require a target protein suitable for the 

altered binding conditions in that system. 



Summary and perspectives 

115 

 When observing the goals set for the project, it must be concluded that this thesis 

merely lays the foundation for the entire project. All methods developed have been tested 

using human estrogen receptor, a receptor very often used for method development in our 

group. Preliminary tests using the methodology to screen other target proteins, including 

GPCRs, look promising, but are too premature to include in this thesis and will be 

published by my successors at the Vrije Universiteit. In the more distant future, I would 

love to see the methodology applied to fragment based screening. It is hard to predict 

whether the sensitivity of the method is sufficient to perform fragment based screening, 

but if it succeeds, that accomplishment could make a tangible difference in the discovery 

of new drugs. 
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Dynamische Eiwit Affiniteits Selectie Massa Spectrometrie 

De rode draad in deze thesis is de ontwikkeling van dynamic protein affinity selection 

mass spectrometry. Hoofdstuk twee beschrijft de ontwikkeling van de basis van de 

methodologie, die gebruik maakt van herbruikbare nikkel kolommen. Het werd echter 

snel duidelijk dat veel van de receptoren die als doelwit gebruikt konden worden voor de 

screening, gebruikt moeten worden in een matrix die al snel voor verstoppingen in de 

kolom zouden zorgen. Dit leidde tot de inspiratie voor hoofdstuk drie. In hoofdstuk drie 

wordt het gebruik van magnetische beads als een “wegwerp” nikkel kolom beschreven, 

voor eenmalig gebruik per injectie van magnetische beads. Dit maakt het gebruik van 

vrijwel iedere receptor als doelwit mogelijk. Tenslotte is het vierde hoofdstuk geschreven 

nadat de observatie werd gedaan dat sommige van de stoffen die gescreend moesten 

worden zeer beperkte retentie hadden op de C18 SPE kolom. Voor die methodologie is 

het SPE-LC deel van het systeem verwijderd, wat het mogelijk maakt om iedere stof te 

gebruiken in de screening. 

De overkoepelende methode van dynamic protein affinity mass spectrometry heeft drie 

belangrijke voordelen: 

- De receptor en het mogelijke ligand binden in een goede benadering van natieve 

omstandigheden, wat artefacten voorkomt die ontstaan door de immobilisatie van 

de receptor. 

- Het gebruik van mass spectrometrie betekent dat er structurele informatie 

geleverd wordt over de gescreende stoffen. Dit zorgt er voor dat er nooit 

interferentie ontstaat door onzuiverheden of afbraakproducten. 

- De combinatie van de bindingsomstandigheden en de snelle scheiding van de 

gebonden en de ongebonden fractie zorgt er voor dat ook liganden met een 

zwakke affiniteit voor de receptor geïdentificeerd worden.  

Ook deze methode kent echter enkele nadelen. De belangrijkste is de beperkte 

meetsnelheid (het systeem met de magnetische beads doet er ongeveer een jaar over om 

een miljoen stoffen te screenen) ten opzichte van de size exclusion methodes. Daarnaast 



Samenvatting en vooruitblik 

117 

vereist de methode uitgebreide optimalisatie wanneer een nieuwe receptor getest moet 

worden. Het is wellicht mogelijk om de screening sneller te maken door het gebruik van 

het systeem in hoofdstuk vier, maar dat kan alleen met een receptor die geschikt is voor 

de bindings omstandigheden die in dat systeem noodzakelijk zijn.  

Wanneer we kijken naar de gestelde doelen voor dit project, moeten we vaststellen dat 

deze thesis slechts de basis legt voor het hele project. Alle ontwikkelde methoden zijn 

getest met humane estrogeen receptor, een receptor die in onze groep veel wordt gebruikt 

voor methode ontwikkeling. De eerste tests waarbij de methodologie wordt gebruikt om 

voor andere receptoren te screenen, waaronder ook GPCRs, zien er veelbelovend uit, 

maar zijn nog niet afgerond en opgenomen in deze thesis, maar zullen door mijn 

opvolgers op de Vrije Universiteit gepubliceerd worden. In de verdere toekomst, zou ik 

graag zien dat de methode wordt getest voor fragment based screening. Het is niet met 

zekerheid te zeggen of de gevoeligheid van de methode genoeg is om fragment based 

screening te doen, maar als het lukt, zou die prestatie een tasbaar verschil kunnen maken 

in de ontdekking van nieuwe medicijnen. 
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Allereerst wil ik mijn dank uitspreken in de richting van Henk Lingeman, degene wiens 

colleges mijn eerste interesse in de analytische chemie veroorzaakten, maar vooral 

degene die me artikelen heeft leren schrijven en jarenlang van advies heeft willen 

voorzien op meer vlakken dan alleen het wetenschappelijke. Henk, dank voor alles wat je 

me hebt bijgebracht. Je hebt op meer manieren bijgedragen aan mijn ontwikkeling dan je 

je waarschijnlijk realiseert. Ik hoop van harte dat je de komende jaren een manier vindt 

om het werk dat je zo leuk vindt te doen in de rust die je nog tegoed hebt van de 

afgelopen decennia. 

Uiteraard ook mijn dank aan mijn promotor Hubertus, voor mij hét voorbeeld van een 

wetenschapper die voor ieder probleem een invalshoek verzint die alle anderen over het 

hoofd zien. Jeroen, onze hoogleraar troubleshooting, die mij tot twee maal toe met een 

briljante opzet van een experiment over een dood punt heeft geholpen. En natuurlijk 

Hans, die mij als jonge AiO leerde hoe je zelfstandig onderzoek plant, en zich nu al weer 

voor de tweede keer voor de volle 100% inzet om mij op weg te helpen in een nieuwe 

carrière.  

Mark en Niels, we hebben mooie discussies gevoerd en een boel dingen meegemaakt. 

Soms ging over het onderzoek, maar vaak over belangrijker zaken. Jullie morele steun is 

op vele momenten onmisbaar gebleken, waarvoor mijn dank. Ik hoop voor jullie 

eenzelfde rol te hebben gespeeld. Ansgar, Jon, Kim en Lygia dank voor de gezelligheid, 

betere collega’s kan een mens zich niet wensen. Zeer belangrijk voor mij zijn geweest 

Ben en Marek, de Statler en Waldorf van het lab, als een van die twee tenminste Pools 

was geweest. Heren, zonder jullie geen promotie, mijn dank is groot. En verder: de oude 

garde die mij wegwijs heeft gemaakt, bestaande uit Camiel, Arjen, Johannes, Diego, 

Alois, Evtim, Rico en Jeroen. Mijn collega’s van Spec: Joost, Lineke, Sylvia, Ivonne, 

altijd op de verkeerde verdieping, maar toch altijd gezellig. De nieuwe lichting waarmee 

ik wat korter heb samengewerkt, en wat meer in mijn gestresste tijd: Ferry, Linda, 

Cecilia, Ingeborg, dank voor jullie begrip. Onze studenten, zowel degene die ik 

begeleidde als die bij mijn collega’s, vormden vaak een aangename afwisseling, en waren 

net zo belangrijk voor onze groep als de stafleden. Ook de mensen waarmee ik indirecter, 
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of korter heb samengewerkt, zoals Wilfried, Martin, Freek, Gert, Cees, Dik, Pim, Gisele 

en Nel, mijn dank voor jullie bijdrage. Buiten ACAS dank ik onze gewaardeerde 

collega’s van Far, Tox en Organisch. Altijd bereid om mee te denken en samen te werken 

zowel binnen als buiten het lab. Ook mijn waardering voor de mensen van Spark, die 

altijd bereid zijn om een stapje extra te zetten als ik weer eens iets raars wil. Met name 

mijn dank aan Michel Koch en Bert Ooms. Tenslotte wil ik alle niet eerder genoemde 

mensen bedanken die input gegeven hebben, geholpen hebben of zich betrokken hebben 

gevoeld bij het project.  

Ook heb ik me mogen verheugen in de steun van velen die niets met mijn project te 

maken hadden, maar daardoor niet minder belangrijk zijn geweest. Al mijn vrienden: 

Dank! Ook voel ik de noodzaak om mijn dank uit te spreken aan de band Belle and 

Sebastian, die een zeer grote rol in mijn leven heeft gespeeld: “My thanks go out to Belle 

and Sebastian, for providing the soundtrack to the past 14 years of my life. After literally 

playing your songs thousands of times, and being fortunate enough to see you play a 

couple dozen times, your music and lyrics have retained their meaning, charm and 

strength and are a constant source of happiness for me. I sincerely feel your music will be 

with me for life, and I cannot thank you enough” 

Belangrijk in mijn leven is ook mijn familie: Jan en mama �, jullie steun is belangrijker 

voor me dan ik laat blijken. Nog steeds blijft het een van mijn belangrijkste motivaties in 

het leven om jullie trots te maken. Alles wat ik bereikt heb, hebben jullie mogelijk 

gemaakt. Zusje, na al die jaren nog steeds een status aparte. Zolang je er bent, maak je me 

gelukkig.  

En aan het einde, mijn geliefde Linda, mijn dank aan jou. Jouw bijdrage aan dit 

proefschrift bestond uit steun en geduld, maar het belangrijkste is je bijdrage aan het 

leven dat we delen. Ik hou van je. 

Niels 
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