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Dankwoord 
 

 



 
 

Mijn proefschrift is af! Nu mag ik eindelijk beginnen aan het meest gelezen deel, het 
dankwoord. Ik wil iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de 
totstandkoming van dit boekje, zonder jullie was het nooit gelukt. Een aantal mensen wil 
ik in het bijzonder bedanken. 
Elga, vanaf het begin heb ik me door jouw persoonlijke manier van begeleiden 
thuisgevoeld bij de MCBI. De werkbesprekingen in Utrecht, Weesp en de hortus waren 
erg verhelderend als ik door de bomen het bos niet meer zag; ik heb veel van je geleerd. 
Ook heb ik van dichtbij mogen meemaken hoe je de laatste jaren zowel je gezin als de 
BBB-groep hebt uitgebreid, het is een leuke club geworden.  
Christien, ondanks je drukke schema wist je altijd tijd vrij te maken om mijn 
manuscripten te lezen en te voorzien van nuttig commentaar. Je kritische blik heeft er 
aan bijgedragen dat dit een mooi proefschrift geworden is. 
Leden van de manuscriptcommissie, bedankt dat jullie de tijd wilden nemen om mijn 
proefschrift te beoordelen. 
De BBB-groep is klein begonnen, maar in de loop der jaren flink gegroeid. Susanne, 
bedankt voor je eindeloze hulp bij al die adhesies, migraties (dit is echt de laatste!) en 
EAE experimenten. Je was altijd bereid om op zaterdag- of zondagochtend naar de VU 
te komen om “even” een EAE te scoren. Zonder jouw hulp was dit boekje nooit zo dik 
geworden. Sarah, je hebt me wegwijs gemaakt op heb lab, bedankt daarvoor. Veel 
succes met je coschappen. Ik weet zeker dat je een hele goede arts wordt. Jack, jij hebt 
kleur aan mijn boekje gegeven en ervoor gezorgd dat we de neuropathologie niet 
vergeten zijn. Jouw komst in de BBB-groep bracht leven in de brouwerij. We hebben 
veel lol gehad tijdens congressen (iets met witte en groene asperges) en tijdens onze 
rookpauzes. Ik zal het missen. Ik vind het fijn dat je mijn paranimf wilt zijn, we gaan er 
een leuk feestje van maken. (tP)Arie, jij hebt veel tijd gestoken in het maken van een 
paar prachtige cellijnen, die een hoofdrol spelen in het signaleringshoofdstuk en het Prx-
stuk. Met jouw nuchtere kijk op de zaken ben je een belangrijke spil in de BBB-groep 
geworden. Ook Shadi en Bert, bedankt voor al het knippen, plakken, kloneren en 
transfecteren. Gijs, we hebben samen een heel mooi stuk geschreven. Het begon met 
PKB-blotjes en stress fibers en moet je zien wat het uiteindelijk geworden is! Succes met 
de rest van je proefschrift. Raoul, ondanks dat je meestal in Utrecht zit hoor je ook bij de 
BBBers. Heel veel succes met de laatste loodjes. Ik ben benieuwd wat je straks gaat 
doen! De andere BBBers Ruben, Sipke, Patricia, behalve jullie wetenschappelijke 
bijdrage aan dit boekje wil ik jullie ook bedanken voor de gezellige BBQs, etentjes en 
werkbesprekingen. Succes met het voortzetten van het BBB-werk. 
Benjamin en Kees, jammer dat er uit de redox balansen niet zoveel is gekomen als we 
gehoopt hadden. Benjamin, toch heb je met jouw kritische blik veel bijgedragen aan 
verschillende hoofdstukken van mijn proefschrift. Kees, bedankt voor al je glutathion- en 
NQO1-bepalingen. Ik hoop dat je de glutathion reductase dief nog achterhaalt… 
René, ik heb vele late uurtjes mogen doorbrengen achter jouw microscoop. Mede 
dankzij jouw inbreng hebben we stress fiber vorming  kunnen kwantificeren. Bedankt 
voor je goede suggesties en de leuke samenwerking. 
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Dankwoord 
 

Eric, de goede samenwerking met Solvay Pharmaceuticals heeft geleid tot een hele 
berg data en een paar mooie papers. Bedankt voor je frisse blik en kritische commentaar 
op ons werk. Waar keukentafeloverleg al niet goed voor is! Hierbij wil ik ook Orm en 
Fatma niet vergeten, jullie hebben ontzetten veel werk verzet, met alle qPCRs en de 
microarray, waarvoor dank. 
Reiner and Ingolf, besides teaching me all about proteomics (and how to handle twenty 
liters of running buffer) and helping me with my experiments, you took care of everything 
I needed in Berlin. Thanks for your hospitality. I would also like to thank all the other 
people from the FMP in Berlin for their input and friendship. I hope you will continue the 
cooperation with the VUMC in the future. 
De blauwe groep heeft een belangrijke rol gespeeld tijdens mijn AIO-tijd. Ed, bedankt 
voor je hulp bij vragen over kleuringen, verhuizingen, en allerlei andere organisatorische 
zaken. Priscilla en Rianka, bedankt voor jullie helpende hand tijdens alle EAEs, ook in 
het weekend. Door jullie rust en ervaring liep het allemaal gesmeerd. Jerome en Esther, 
jullie waren al ervaren AIOs toen ik kwam. Bedankt dat ik altijd bij jullie terecht kon met al 
mijn vragen. Alle andere “blauwen”, bedankt voor jullie input tijdens werkbesprekingen, 
de gezelligheid tijdens congressen, en jullie medeleven tijdens de laatste loodjes. 
De afgelopen viereneenhalf jaar heb ik op verschillende AIO-kamers doorgebracht met 
veel verschillende mensen. Een aantal daarvan wil ik hierbij noemen. Wendy, Sandra, 
Steven en Ellen, er was altijd tijd voor een kop koffie of thee en een goed gesprek over 
de AIO-frustraties. Ellen, veel succes bij Sanquin. Ik weet zeker dat je boekje heel mooi 
wordt! Babs, na de verhuizing naar de J-gang kwam ik ook nog bij jou op de kamer. In 
de laatste fase heb ik veel gehad aan je tips voor de afronding en het layouten. Succes 
met je nieuwe carrière als klinisch chemicus. Mark, Gijs en Jasper, op de J-gang had ik 
het genoegen ook met jullie een kamer te delen. Hoewel het wel veel drukker was dan 
op de H-gang, was het ook wel heel gezellig. Ik wens jullie en alle andere AIOs van de 
MCBI heel veel succes.  
Mensen van de stallen, met name Eelco en Erwin, bedankt voor jullie hulp bij het 
proefdierwerk. Lars, Lisette en de anderen van de pathologie, bedankt voor jullie hulp 
bij de neuropathologische hoofdstukken. Alle studenten die hebben bijgedragen aan dit 
proefschrift: Lody, Ruben, Paul, Saskia, Eva, bedankt voor jullie inzet. Van ieder van 
jullie is wel iets terug te vinden in dit boekje. Verder wil ik iedereen van de afdeling MCBI 
bedanken voor de geweldige tijd.  
Sandra, tijdens onze stage bij het NKI kwamen we erachter dat we veel gemeen hadden 
en dat heeft geleid tot een bijzondere vriendschap. Je hebt de making-of van mijn 
proefschrift van dichtbij gevolgd. Helaas zien we elkaar niet zo vaak meer, maar gelukkig 
bestaat er email en telefoon. Ik vind het fijn dat je mijn paranimf wilt zijn op deze 
bijzondere dag. 
Dan de vrienden uit het oosten. Paul, Judith (en kleine Sophie), Herbert, Christie, 
Gerben, Angelien, Stefan, Simone, Ruud, André, Daniëlle, Rieneke, Wilbert, en alle 
anderen, bedankt voor jullie vriendschap. Jullie zorgden voor de nodige ontspanning 
tijdens alle stress. Ook al was het een ver-van-mijn-bed-show, jullie bleven 
geïnteresseerd in mijn werk en probeerden te begrijpen wat ik aan het doen was. Ook al 
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komen we binnenkort dichterbij wonen, de pyjamaparties houden we in ere! Ook wil ik 
mijn familieleden bedanken voor hun belangstelling voor mijn promotieonderzoek. 
Ester, ik vind het super dat jij de voorkant van dit boekje hebt gemaakt. Het was een 
paar jaar geleden al voorspeld en nu is het er: “binnenkort, misschien al gauw, iets 
biochemisch aan de schouw!”  
Willy en Freek, mam en pap, jullie hebben er met je onvoorwaardelijke steun voor 
gezorgd dat wij zorgeloos konden studeren en het zover konden schoppen. Bedankt dat 
“de Huusker” altijd een thuis is. 
Lieve Erwin, voor jou was het niet altijd makkelijk om samen te leven met een gestresste 
AIO. Bedankt dat je altijd voor me klaar staat. Samen gaan we nu aan een nieuw 
hoofdstuk beginnen. 
 
Iedereen bedankt! 
 

 Gerty 
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Curriculum Vitae 
Gerty Schreibelt werd op 26 maart 1979 geboren te Woensdrecht. In 1997 behaalde zij 
het gymnasium diploma aan het Staring College te Lochem. In datzelfde jaar begon zij 
met een studie Biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens de doctoraalfase 
specialiseerde zij zich in de Medische Biologie en verrichtte zij, onder supervisie van dr. 
A. de Haan, onderzoek naar apoptose in delende T cellen bij de afdeling Pathologie en 
Laboratoriumgeneeskunde, disciplinegroep Medische Biologie van de Rijksuniversiteit 
Groningen. Vervolgens deed zij onderzoek naar de internalisatie van CD1 moleculen in 
dendritische cellen bij de afdeling Tumorbiologie van het Nederlands Kankerinstituut te 
Amsterdam onder begeleiding van prof.dr. P.J. Peters en dr. N.N. van der Wel. Na het 
behalen van haar doctoraalexamen Medische Biologie begon zij in 2002 aan haar 
promotieonderzoek getiteld ‘Redox balances in multiple sclerosis lesion formation’. Het 
promotieonderzoek werd uitgevoerd bij de afdeling Moleculaire Celbiolgie en 
Immunologie van het VU Medisch Centrum te Amsterdam, onder leiding van promotor 
prof.dr. C.D. Dijkstra en copromotor dr. H.E. de Vries. Tijdens haar promotieonderzoek 
bracht zij een werkbezoek aan het lab van dr. R.F. Haseloff en dr. I.E. Blasig op het 
Institute of Molecular Pharmacology te Berlijn, Duitsland. De resultaten van het 
promotieonderzoek staan beschreven in dit proefschrift. Sinds 1 maart 2007 is zij 
werkzaam als post-doc op de afdeling Tumorimmunologie aan het Nijmegen Centre for 
Molecular Life Sciences van het Universitair Medisch Centrum St. Radboud te Nijmegen. 
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Chapter 2, Figure 1B-Q (p.59) 
 
 

 
 
 
Figure 1. LA dose-dependently suppresses acute EAE and prevents monocyte infiltration into the CNS. (B-
Q), Immunofluorescent analysis of ED1-positive monocyte-derived macrophages (B-E and J-M, in green) and 
R7.3 positive T cells (F-I and N-Q, in green), in the cerebellum (B-I) and spinal cord (J-Q) of vehicle or LA treated 
EAE animals sacrificed at day 16 of EAE. Von Willebrand Factor-positive blood vessels are shown in red. 
Magnification, 100x. 
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Chapter 2, Figure 4A (p.62) 
 
 

 
 
 
 
Figure 4. ROS are produced upon interaction of monocytes with brain endothelial cells. (A), ROS-
production during coculture of monocytes with EGFP-actin expressing GP8.3 cells was followed online using live 
cell microscopy. ROS-production was visualized by DHR oxidation (EGFP-actin in green, oxidized DHR in red, 
nuclear staining of monocytes in blue).  
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Chapter 3, supplementary Figure 1 (p.79) 
 
 

 
 
 
Figure S1. Localization of Claudin-5-YFP in rat brain ECs. (A), Immunostaining with anti-claudin-5 on GP8/3.9 
cells expressing claudin-5-YFP showing that claudin-5-YFP (in yellow) is recognized by polyclonal antibodies 
directed against claudin-5 (in red) and is localized at the plasma membrane. (B), Immunostaining with anti-ZO-1 
polyclonal antibody (in red) showing that claudin-5-YFP exactly coincides with endogenous ZO-1 at cell-cell 
junctions. 
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Chapter 6, Figure 1B (p.140) 
 
 

 
 
 
Figure 1. Clinical scores and monocyte infiltration in acute EAE. (B), Immunohistochemistry for ED1, 
indicating macrophage infiltrates in the brain stem of rats suffering from acute EAE at the start of disease (day 11), 
the peak of disease (day 14), and the end of disease (day 17). Magnification 20x, counterstained with 
haematoxylin. 
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Chapter 6, Figure 4 (p.150) 
 
 

 
 
 
Figure 4. SOD2 protein expression in EAE brain tissue. (A), Weak SOD2 immunostaining of blood vessels 
(arrow) and glial cells (arrowhead) in brain tissue of CFA control animals. (B), At day 14, SOD-2 immunoreactivity 
is strikingly increased in areas with perivascular leukocyte infiltrates. SOD-2-immunoreactivity (C) markedly 
colocalised with infiltrating macrophages (D, E). (A, B, C), Magnification 20x, counterstained with haematoxylin. 
(D, E), Magnification 40x. 
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Chapter 6, Figure 5 (p.151) 
 
 

 
 
 
Figure 5. HO-1 protein expression in EAE brain tissue. (A), In brain tissue of CFA control animals anti-HO-1 
stained Purkinje cells (arrow). (B), Enhanced HO-1 immunostaining in close vicinity to perivascular macrophage 
infiltrates. HO-1 staining (C) showed no clear overlap with ED-1-positive macrophages (D), but localized to 
astroglial cells (E, merged picture of C and D). (A, B, C), Magnification 20x, counterstained with haematoxylin. (D, 
E), Magnification 40x. 
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Chapter 6, Figure 6 (p.152) 
 
 

 
 
 

Figure 6. Nitrotyrosine immunohistochemistry in EAE brain stem. Oxidative stress is raised in the CNS at day 
14 and day 17 of acute EAE as indicated by nitrotyrosine staining. Nitrotyrosine production was most extensive in 
leukocyte infiltrates. Magnification 40x, counterstained with haematoxylin. 
 
 
 
 
 
 
Chapter 6, Figure 7 (p.153) 
 
 

 
 
 
Figure 7. Reduced protein expression of antioxidant enzymes in EAE animals treated with the antioxidant 
α-lipoic acid. (A), Immunohistochemistry for ED1 in the brainstem of α-lipoic acid treated EAE animals sacrificed 
at day 14 after immunization, indicating that α-lipoic acid completely inhibits macrophage infiltration in the CNS. 
(B, C), Weak HO-1 (B) and SOD2 (C) immunostaining of glial cells (arrow) in the brain stem of α-lipoic acid treated 
EAE animals. Magnification 20x, counterstained with haematoxylin. 
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Chapter 7, Figure 1 (p.166) 
 
 

 
 
 

Figure 1. In control brains, strong PLP immunoreactivity was observed in the white matter (A). Antibodies directed 
against NQO1 stained astrocytes in gray (B, D) and white matter (C). Differential NQO1 expression was observed 
in brain endothelial cells (C, arrow). Magnifications: A, B: 10x, C, D: 100x. 
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Chapter 7, Figure 2 (p.167) 
 
 

 
 
 
Figure 2. Pre-active lesions contain clusters of MHC class II-positive microglia (A) without any signs of 
demyelination (PLP, B). NQO1 expression in pre-active lesions was similar to that observed in normal appearing 
white matter (C). In active lesions, characterized by abundant MHC class II-positive macrophages (D, G) and loss 
of myelin (E), astrocytes (F, H and I, arrows) and foamy macrophages (J, arrow) were markedly stained with 
NQO1 antibodies. Double immunofluorescence stainings confirmed that NQO1 immunoreactivity colocalized with 
GFAP-immunopositive astrocytes (J, insert, NQO1 in green and GFAP in red) and MCH class II-positive foamy 
macrophages (I, insert, NQO1 in green and MHC class II in red). Magnifications: A-C: 200x, D-F: 200x, G, H: 
200x, I, J: 400x 
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Chapter 7, Figure 3 (p.168) 
 
 

 
 
 
Figure 3. Chronic active lesions are characterized by a rim of MHC class II-positive macrophages (A) and a 
hypocellular demyelinated center (B). NQO1 immunoreactivity was clearly upregulated in astrocytes at the borders 
of chronic active lesions (C). Demyelinated chronic inactive plaques (E) contain few MHC class II-positive cells (D) 
and moderately immunopositive NQO1 astrocytes (F). Magnifications: A-C: 10x, D-F: 200x. 
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Chapter 7, Figure 4 (p.169) 
 
 

 
 
 

Figure 4. Oligodendrocytes sporadically displayed NQO1-immunoreactivity (A, arrows), whereas T lymphocytes 
within inflammatory cuffs do not show any of NQO1 staining (B, arrow). Neuronal NQO1 staining was only rarely 
observed (C, arrows) while most neurons lacked NQO1 expression (D, arrows). Magnifications: A: 400x, B-D: 
200x. 
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Chapter 8, Figure 1 (p.182) 
 

 
 
Figure 1. Antioxidant enzyme expression in normal appearing white matter. Superoxide dismutase-1 (A) and 
superoxide dismutase-2 (B) expression was mainly observed in astrocytes and microglial cells in the normal 
appearing white matter. Antibodies directed against catalase (C), peroxiredoxin-1 (D) and heme oxygenase-1 (E) 
stained microglial cells in normal appearing white matter. 
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Chapter 8, Figure 2 (p.183) 
 

 
Figure 2. Superoxide dismutase-1 and -2 expression in active MS lesions. Active MS lesions are 
characterized by high numbers of MHC class II-positive macrophages (A). Figure B and C represents high power 
images of the area designated by the dashed red line in figure A. Superoxide dismutase-1 immunoreactivity was 
predominantly expressed in foamy macrophages (B, D, arrows) and to a lesser extent in astrocytes (B, D, 
arrowhead), whereas superoxide dismutase-2 was mainly expressed by astroglial cells (C, E, arrowheads) and 
macrophages (C, E, arrows). Double immunofluorescence stainings confirmed that superoxide dismutase-1 
immunoreactivity colocalized with MCH class II-positive foamy macrophages (F-H, superoxide dismutase-1 in 
green and MHC class II in red) and superoxide dismutase-2 staining with GFAP-immunopositive astrocytes (I, 
superoxide dismutase-2 in green and GFAP in red). 
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Chapter 8, Figure 3 (p.185) 
 

 
Figure 3. Catalase and heme oxygenase-1 expression in active MS lesions. Lack of PLP immunoreactivity in 
an active demyelinating MS lesion (A) containing numerous MCH class II-positive macrophages and activated 
microglia (B). Figure C-E represent high power images of the area designated by the dashed red line in figure B. 
Catalase is expressed by macrophages throughout the active lesion area (figure C, arrows). Astrocytes at the 
edge of the lesion displayed strong catalase immunoreactivity (D, arrows). Catalase staining colocalized with 
CD68-positive macrophages (C, insert, catalase in green and CD68 in red) and GFAP-immunopositive astrocytes 
(D, insert, catalase in green and GFAP in red). Foamy macrophages (E, arrows) and astrocytes (E, arrowhead) 
are intensely stained for heme oxygenase-1. Chronic inactive lesions contained weak heme oxygenase-1 
immunoreactive astrocytes (F, arrows) and intensely heme oxygenase-1 immunopositive corpora amylacea (F, 
arrowhead). Heme oxygenase-1 staining colocalized with CD68-positive macrophages (E, insert, heme 
oxygenase-1 in green and CD68 in red) and GFAP-immunopositive astrocytes (E, insert, heme oxygenase-1 in 
green and GFAP in red).  
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Chapter 8, Figure 4 (p.186) 
 

 
 
Figure 4. Peroxiredoxin-1 expression in active MS lesions. Macrophages (A, arrows), blood vessels (A, 
arrowhead) and hypertrophic astrocytes (B, arrows) displayed peroxiredoxin-1 immunoreactivity in active MS 
lesions. Peroxiredoxin-1 staining was weakly associated with the vasculature in normal appearing white matter (C, 
arrow) and markedly enhanced in active lesions (D, CD68 in green and peroxiredoxin-1 in red, arrows). 
Peroxiredoxin-1 immunoreactivity was observed at the abluminal side of the vascular basement membrane (E, 
collagen type IV in green and peroxiredoxin-1 in red). 
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