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De moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan de neurodegeneratieve ziekten 
Frontotemporale Dementie (FTD) en de ziekte van Parkinson zijn nog niet volledig in 
kaart gebracht en tot op heden is het onmogelijk om van deze ziekten te genezen. FTD 
wordt veroorzaakt door neurodegeneratie van het voorste gedeelte van de hersenen, de 
zogenoemde frontale en temporale hersenkwabben. Deze hersengedeelten spelen een rol 
bij gedrag, persoonlijkheid, emoties en spraak. In de meeste gevallen is de oorzaak van FTD 
niet bekend (sporadische vorm), terwijl bij ongeveer 40% van de patiënten een genetische 
oorzaak wordt vermoed (familiaire vorm). De drie belangrijkste genetische oorzaken voor 
FTD zijn mutaties in de volgende drie genen: MAPT, Progranuline en C9orf72. Bij de ziekte 
van Parkinson sterven dopamine-producerende zenuwcellen langzaam af, met name in 
de substantia nigra. Hierdoor ontstaat er een dopaminetekort en wordt de aansturing van 
spierbewegingen aangetast. Ook bij de ziekte van Parkinson is de oorzaak in de meeste 
gevallen niet bekend, bij 10-20% van de patiënten wordt een genetische oorzaak vermoed. 

De laatste jaren zijn er nieuwe genetische onderzoekstechnieken ontwikkeld om het 
genoom beter te begrijpen, bijvoorbeeld Next Generation Sequencing (NGS), waarbij in 
één keer de sequentie van het hele genoom of exoom wordt vastgelegd. Mede door deze 
nieuwe onderzoekstechnieken is de aandacht inmiddels verschoven van het bestuderen 
van individuele genen naar complexe gen-netwerken. Bij FTD en de ziekte van Parkinson 
hebben deze onderzoeksmethoden al bijgedragen tot het identificeren van nieuwe 
genetische risicofactoren voor de sporadische vorm van deze ziekten. Om te begrijpen 
hoe de genetische risicofactoren bijdragen aan het ziekteproces, worden momenteel 
verschillende ‘omics’ benaderingen toegepast. Het omics-onderzoek stelt zichzelf tot doel 
een biologisch systeem vanuit een bepaalde technologische invalshoek volledig in kaart te 
brengen. 

In dit proefschrift heb ik mij gericht op functionele genomics (kennis van genen), 
transcriptomics (kennis van messenger-RNA’s) en cellomics (kennis van cellen) benaderingen 
om pathogene aspecten van FTD en de ziekte van Parkinson te bestuderen. Het algemene 
doel van mijn proefschrift was inzicht te krijgen in genen en moleculaire mechanismen die 
aan deze neurodegeneratieve ziekten ten grondslag liggen. Daartoe heb ik in hoofdstuk 
2 de genregulatie van het C9orf72-gen bestudeerd. In hoofdstuk 3 en 4 heb ik gekeken 
naar splicing regulatoren van MAPT exon 10 en het potentieel van twee RNA-technologieën 
onderzocht om endogene 4R Tau transcripten specifiek te verlagen. Daarnaast heb ik in 
hoofdstuk 5 kandidaat-genen geprioriteerd voor de ziekte van Parkinson met behulp van 
RNA-interferentie (RNAi) in humane cellijnen en experimentele diermodellen.
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In hoofdstuk 2 heb ik de genregulatie van het C9orf72-gen bestudeerd. In deze studie 
hebben we Cap Analysis of Gene Expression sequence (CAGEseq) data gebruikt om in 
detail naar de expressie van het C9orf72-locus te kijken in verschillende celtypen. Verder 
hebben we alle sense en antisense RNA-transcripten beschreven. We observeerden dat de 
expressie van het C9orf72-gen meestal laag is, met uitzondering van een deelverzameling 
myeloïde cellen (CD14+ monocyten) die betrokken zijn bij aangeboren en adaptieve 
immuniteit. Dit wijst erop dat het C9orf72-gen een rol kan spelen in immuun-gerelateerde 
processen. Verder is de transcriptie van het C9orf72-locus erg complex en hebben we een 
aantal nieuwe transcriptie-startsites ontdekt in zowel de sense als antisense richting van 
het C9orf72-locus. We observeerden dat er niet alleen weinig C9orf72-transcripten aanwezig 
zijn in hersenweefsel en monocyten van C9orf72-patiënten, maar ook in verschillende 
hersengebieden van MAPT en Progranuline mutatiedragers. Dit suggereert dat de verlaging 
van C9orf72-genexpressie niet volledig afhankelijk is van de GGGGCC-expansie in C9orf72-
patiënten en dit een meer algemene rol zou kunnen spelen in neurodegeneratie. Verder 
onderzochten we de mogelijkheid van een functionele interactie tussen de genen en 
voerden we experimenten uit in BE(2)-M17 cellijnen met lentivirale constructen gericht op 
C9orf72, MAPT en Progranuline. We zagen een duidelijke invloed op de genexpressie van 
C9orf72 na het uitzetten van de afzonderlijke genen MAPT en Progranuline in vergelijking 
met controle-constructen, wat impliceert dat MAPT, Progranuline en C9orf72 mogelijk 
samenwerken in een nog onbekend netwerk.

In hoofdstuk 3, hebben we een RNAi-screen uitgevoerd voor de genen van het 
humane ‘Spliceosome’ om regulatoren van MAPT exon 10 splicing te identificeren. MAPT is 
het gen waaruit het Tau-eiwit ontstaat en in de hersenen komen verschillende isovormen 
van het eiwit voor, gegenereerd door alternatieve splicing van het mRNA. De FTD-mutaties 
die de alternatieve splicing van exon 10 beïnvloeden, verstoren de balans tussen Tau met ‘3 
imperfecte repeats’ (3R) en ‘4 imperfecte repeats’ (4R), waardoor een overschot aan 4R Tau 
ontstaat. De 3R en 4R Tau isovormen verschillen in het microtubuli-bindende domein van 
het eiwit. In deze studie hebben wij getracht regulatoren te identificeren voor alternatieve 
splicing van MAPT exon 10, die in de toekomst wellicht als target voor nieuwe medicijnen 
gebruikt kunnen worden. We hebben kwantitatieve PCR gebruikt om specifiek endogene 4R 
en 3R Tau transcripten te detecteren in BE (2)-M17 neuroblastoma cellijnen. Om de analyse 
verder te optimaliseren, hebben we bekende regulatoren van MAPT exon 10 splicing uitgezet 
met behulp van RNAi. Het uitzetten van STOX1 leidde tot een consistente tweevoudige 
toename van het 4R Tau transcript en met een gemiddelde robuuste Z' factor van 0,57 werd 
onze analyse als uitstekend beschouwd. De screen omvatte 324 ‘short hairpin RNAs’ (shRNA) 
om de splicing factoren één voor één uit te zetten. In totaal identificeerden we 27 genen die 
4R Tau transcript niveaus significant veranderden in vergelijking met controle-constructen, 
zonder het niveau van totaal Tau te veranderen. Verder identificeerden we verschillende 
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splicing factoren die ontdekt zijn in eerdere studies, waaruit de kracht van onze aanpak blijkt.  
Vervolgens hebben wij een splicing netwerk gereconstrueerd van in totaal 51 interacties 
tussen 27 genen door middel van een netwerk analyse. Validatie-experimenten zullen 
uitgevoerd moeten worden om de kandidaat-genen verder te valideren en te prioriteren.

In hoofdstuk 4 hebben we twee verschillende RNA-technologieën onderzocht 
om 4R Tau transcripten specifiek te verlagen. We ontwierpen verschillende antisense 
oligonucleotiden (AON) met behulp van het software programma ‘Human Splicing Finder’. 
De potentie van zowel AON als shRNA werd getest op endogeen niveau in BE(2)-M17 
neuroblastoma cellijnen. We identificeerden in totaal zeven AON’s en drie shRNA's die 4R Tau 
transcripten specifiek kunnen verlagen. De bevindingen werden bevestigd op eiwitniveau 
en primaire corticale neuronen van gehumaniseerde MAPT muizen werden gebruikt om 
twee shRNA’s te selecteren voor vervolgstudies. Verder hebben we een pilot experiment 
uitgevoerd en het effect van één van de shRNA’s gevalideerd in corticale neuronen afgeleid 
van humane pluripotente stamcellen.

In hoofdstuk 5 hebben we exome sequencing data gebruikt om zeldzame genetische 
varianten voor de ziekte van Parkinson te onderzoeken. In dit onderzoek hebben wij alle 
coderende gebieden van het genoom systematisch getest voor de aanwezigheid van 
zogenoemde ‘loss-of-function’ (LoF) varianten die de functie van een gen ernstig kunnen 
beïnvloeden.  In totaal identificeerden we 27 kandidaat-genen die een LoF variant 
bevatten met een hogere allel frequentie in Parkinsonpatiënten. Om mogelijke verbanden 
te definiëren tussen de 27 kandidaat-genen en Parkinson-gerelateerde mechanismen, 
hebben we functionele studies uitgevoerd in zowel humane cellen als experimentele 
diermodellen, waaronder Drosophila en C. elegans. We kwantificeerden mitochondriale 
morfologie en translocatie van Parkin na het uitzetten van de kandidaat-genen in BE (2)-
M17 neuroblastoma cellijnen. Verder werd naar de ontwikkeling van C. elegans gekeken en 
hebben we α-Synuclein-gemedieerde toxiciteit getest in Drosophila, deze test recapituleert 
Parkinson-gerelateerde neurodegeneratieve pathologie. Ook hebben we zeven genen tot 
op zekere hoogte kunnen repliceren in onafhankelijke genetische datasets, waarvan vijf 
genen verder gevalideerd werden op basis van functionele experimenten in Parkinson-
relevante modelsystemen. Door genetische en functionele resultaten te integreren, hebben 
we veelbelovende kandidaat-genen geïdentificeerd voor verder onderzoek.

In dit proefschrift hebben we laten zien dat de genregulatie van C9orf72 erg complex 
is en dat het gen mogelijk een rol speelt in immuun-gerelateerde processen. Er zal een 
gedetailleerde analyse nodig zijn om de precieze functie van het C9orf72-gen te bestuderen 
en vervolgens de moleculaire mechanismen die aan FTD ten grondslag liggen verder in 
kaart te brengen. Daarnaast hebben we een RNAi-screen uitgevoerd en twee verschillende 
RNA-technologieën gebruikt om respectievelijk regulatoren van MAPT exon 10 splicing te 
vinden en endogene 4R Tau transcripten te verlagen. Met name de AON technologie is 
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potentieel veelbelovend;  de eerste therapieën voor de ziekte van Duchenne en Spinale 
musculaire atrofie zijn onlangs goedgekeurd door de ‘Food and Drug Administration’ (FDA). 
Ook de RNAi-technologie is veelbelovend en de eerste therapie gebaseerd op deze aanpak 
ligt momenteel voor review bij de FDA. Verder hebben we een geïntegreerde aanpak 
ontwikkeld voor het identificeren en prioriteren van nieuwe kandidaat-genen voor de 
ziekte van Parkinson. Wij denken dat de combinatie van high-throughput sequencing en 
functionele experimenten een veelbelovende strategie is voor toekomstige genomische 
studies naar de ziekte van Parkinson en andere neurodegeneratieve ziekten. Het onderzoek 
in dit proefschrift draagt bij aan een beter begrip van de mechanismen die ten grondslag 
liggen aan het ziekteproces in FTD en de ziekte van Parkinson, en kunnen ons uiteindelijk 
nieuwe strategieën opleveren voor de ontwikkeling van een geneesmiddel.
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Het is eindelijk zover, mijn proefschrift is af! Als ik terugkijk op de afgelopen jaren dan heb 
ik niet alleen veel geleerd, maar ook een ontzettend leuke tijd gehad met mijn collega’s van 
de VU/VUMC in Amsterdam en later DZNE in Tübingen. Het was een bijzonder traject en ik 
ben erg blij met het eindresultaat. De mensen die me gesteund hebben tijdens de leuke en 
minder leuke momenten, wil ik hier graag bedanken.

Allereerst wil ik graag de mensen bedanken die nauw betrokken waren bij mijn 
promotietraject.

Peter, bedankt voor je betrokkenheid al die jaren. Eerst als “mentor” tijdens mijn master, en 
later als promotor. Jouw deur stond altijd open om resultaten te bespreken, even snel iets 
te vragen en wanneer ik advies nodig had. Ik ben blij dat we dit promotietraject samen 
hebben kunnen afronden.

Guus, bedankt voor je betrokkenheid tijdens het laatste deel van mijn promotie. Je adviezen 
rondom de afronding van mijn proefschrift en de voorbereiding van de verdediging waren 
erg waardevol. Ik kijk ernaar uit om onze samenwerking voort te zetten op de VU.

Ook wil ik graag de leden van mijn leescommissie bedanken: prof.dr. E.M. Hol, prof.dr. M. 
Verhage, dr. W.D.J. van de Berg, dr. W.M.C. van Roon en dr. W. Scheper. Hartelijk dank voor de 
tijd die jullie hebben weten te vinden om mijn proefschrift te lezen en te beoordelen; ik kijk 
uit naar onze discussies tijdens de verdediging.

Shoey, thank you for your support and advice over the years. I really enjoyed working together 
and discussing science with a beer (at beer o’clock) in the Basket and later Biergarten.

Patrizia, we worked together on several projects, especially the C9orf72 paper, and I always 
enjoyed our collaboration. Thank you for your support and advices over the years.

Iris & Margherita, de beste paranimfen die ik me kan bedenken! Thank you both for your 
support and friendship over the years.

Margherita, I am really happy to have you on my side during the defense. We started 
together with our PhD in Amsterdam and we have had so much fun along the way! From 
dinners to cheese & wine nights and parties all over Amsterdam and Tübingen… I still feel 
nostalgic for our afternoon walks in the woods when we worked at DZNE. I am looking 
forward to your wedding and visiting you in Italy now we (unfortunately) don’t live in the 
same country anymore. 
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Iris, dank voor je support en vriendschap de afgelopen jaren. Ik leerde je pas echt kennen in 
Tübingen en wat hebben we een leuke tijd gehad samen. Van feestjes in Tübingen (vooral 
bij onze stamkroeg Chez Michel) tot de “Cannstatter Wasen” en onze trip naar Zürich voor 
Robbie W… Ik ben heel blij dat ik jou als vriendinnetje heb! Ik kan niet wachten om jullie 
kleine meid te ontmoeten en hoop dat we nog lang zo dichtbij elkaar mogen wonen en 
werken.

Anke, mijn reserve paranimf. Dank voor je vriendschap en steun met name tijdens deze 
laatste periode waarin we ons proefschrift hebben afgerond, we did it! Ik hoop dat we nog 
vaak samen koffie gaan drinken en lunchen, ook nu dit eindelijk achter de rug is.

De eerste vier jaar van mijn onderzoek heb ik doorgebracht op de VU/VUMC in Amsterdam. 
David, Dennis, Emiel, Eva, Francesca, Ilja, Ingrid, Karina, Laura, Margreet, Maria, Marianna, 
Mohit, Nienke (& Omar), Saskia, Sjirk en Thais, dank voor de leerzame discussies en 
gezelligheid. Ik denk nog met veel plezier terug aan onze labuitjes en feestjes. Dennis & 
Karina, jullie wil ik graag extra bedanken voor jullie hulp met mijn experimenten. I’d like to 
thank everyone else at the CNCR that helped somewhere along the way with science or just 
the fun. Especially the PhD students that started around the same time and were always up 
for coffee or a party (Marlene, Anke, Pieter, Bart… and all the others.).

Marlene, wat was onze tijd samen op de VU geweldig! Van onze studietijd bij Gyrinus als 
“buuf & buuf” tot collega’s op het NIN en daarna de VU. Dank voor je support en vriendschap 
over de jaren.

Linda, dank voor je steun en waardevolle adviezen over de jaren. Wat hebben we een leuke 
tijd gehad tijdens de master Neurosciences en wat was het leuk om via jou te worden 
geïntroduceerd in “wereldstad” Tübingen!

The last part of my PhD I spend at DZNE in Tübingen, Germany. Ashu, Cornelis, Elwira, Emily, 
Iris, Javi, Kerryn, Margherita, Melissa, Michael, thank you for the great scientific discussions, 
support and fun we had outside of work. From cocktails at Liquid bar To GT’s at Chez Michel 
and after work beers in the Biergarten. Elwira and Melissa, thank you both for helping 
me with my experiments. Ashu, I really enjoyed our discussions and collaboration on the 
Hamilton iPS project. 

A special thanks to the “Tubi-gang” Iris, Margherita, Cornelis en Chiel (and Anke & Tim). Cor, 
je bent er misschien niet bij tijdens mijn verdediging, maar ik had je graag aan mijn zijde 
gehad als derde/vierde paranimf.
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Also a big thanks to the people in Tübingen who made my stay unforgettable. Beatriz, Krissi, 
Kerstin, Anna, Melissa, Nicole, Julia and all the others. Thank you for the dinners, picnics, 
wine nights & walks in the woods. 

Daarnaast was dit proefschrift nooit tot stand gekomen zonder de steun van mijn vrienden 
buiten de wetenschap en lieve familie, die allemaal op hun eigen manier een steentje 
hebben bijgedragen aan dit proefschrift. Het zijn er teveel om allemaal op te noemen, maar 
een aantal wil ik in het bijzonder bedanken.

Evelien (& Arjan), Mirjam en Beppie, mijn liefste vriendinnetjes! Wat ben ik blij met jullie 
onvoorwaardelijke vriendschap sinds we besloten om met z’n vieren in de panda op 
vakantie te gaan naar Biarritz. Jullie hebben me altijd gesteund en jullie vriendschap is me 
heel veel waard. Eef, je bent er misschien niet bij tijdens de verdediging, maar je steun (nu 
vanuit Abu Dhabi) waardeer ik enorm!

Mijn vriendinnen uit Deventer: Floor, Daniëlle, Saskia, Maartje & Marion, dank voor jullie 
support en de gezellige etentjes de afgelopen jaren.

Esther, Saar, Sonia, Lu & Annemarie. Lieve Angels! Dank voor jullie steun en voor de wijntjes, 
feestjes en vakanties samen. Ik kijk met heel veel plezier terug op onze (nachtelijke) 
avonturen in Amsterdam en Tübingen. 

Sanne, dank voor je support en vriendschap. Zowel tijdens de leuke als minder leuke 
momenten sta je altijd voor me klaar. Ik ben heel erg blij dat we sinds Boston vriendinnetjes 
zijn en onze tripjes naar Milaan, Rome, Nuernberg, Tübingen en Panama waren onvergetelijk.

Hugo & Marjan, bedankt dat ik een deel van mijn proefschrift in jullie huis in Holten heb 
mogen schrijven. Lief nichtje Florien, onze etentjes en wijntjes samen zijn me veel waard.

My yoga friends: Aafke, Kimberly, Sasha, Lianne, Kathy, Anya and Dimitri, thank you for your 
support in the past year.

Daarnaast ben ik het Sylics team (Maarten, Bastijn, Annemieke, Evelyn, Nina, Rolinka en 
Sylvia) ontzettend dankbaar voor de flexibiliteit en gezelligheid tijdens de laatste fase van 
mijn proefschrift. Ook mijn collega’s bij IAO, dank voor jullie steun en gezelligheid.
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De liefste familie, paps & mams, Emiel, Jori & Manon, Dex en Iva. Zonder jullie vertrouwen en 
support was ik hier nooit gekomen! Jullie hebben me allemaal meerdere keren opgezocht 
in Tübingen en waren zelfs zo ingeburgerd dat de gastheer van ons favoriete restaurant (Al 
Dente) altijd vroeg hoe het ging met neefje Dex (Iva was er toen nog niet). Paps & mams, 
jullie hebben mij altijd onvoorwaardelijk gesteund en dat heeft me zeker gebracht waar ik 
nu ben. Jullie zijn mijn voorbeeld en ik ben ontzettend trots op jullie! Ik kijk nu al uit naar 
onze vakantie met de hele (schoon)familie in Italië deze zomer.

Luca, amore mio! We only met during the last part of my PhD, when I was on holiday in 
Rome and you were sitting in front of me in the train... So much has happened in between! 
You have been my biggest support since then and taught me that there is so much more 
than science. We already moved mountains together, I can’t wait for our next adventures. 
My first, my last… I love you!
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