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Tuberculeuze meningiTis op heT rAAkvlAk vAn gAsTheer en 
pAThogeen

Lisanne M. van Leeuwen

Wat is tuberculeuze meningitis en wat is het doel van dit onderzoek?

Tuberculose (TB) is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Mycobac-
terium tuberculosis. Deze bacterie wordt overgedragen via de lucht nadat een TB patiënt 
deze verspreid door hoesten of ademhalen. Vervolgens ontstaat er primair een infectie 
van de longen, maar kan de mycobacterie zich ook door het lichaam verspreiden en 
infectie op andere plaatsen veroorzaken. Met name jonge kinderen en mensen met een 
verzwakt immuunsysteem, zoals in de gevallen van een HIV co-infectie, hebben een 
groot risico op verspreide infectie. Tuberculeuze meningitis (TBM) is de meest ernstige 
complicatie van TB en ontstaat wanneer de bacterie in de hersenen en de hersenvliezen 
terecht komt. 

Ondanks dat TB in westerse landen niet veel meer lijkt voor te komen, worden er 
wereldwijd jaarlijks nog ruim 10 miljoen nieuwe gevallen van TB beschreven, waarvan 
10% in kinderen. Geschat wordt dat TBM ontstaat in 1% van alle TB gevallen, maar de 
getallen tonen grote variatie afhankelijk van leefomgeving, leeftijd en voorkomen van 
HIV. In gebieden waar TB veel voorkomt is TBM de meest voorkomende vorm van her-
senvliesontsteking in kinderen. 

De huidige kennis over het ontstaan van TBM is gebaseerd op het werk van Rich en 
McCordock in 1933. Zij beschreven voor het eerst dat verspreiding van de mycobacterie 
vanuit de longen kan leiden tot de vorming van een granuloom in het hersenweefsel. 
Een granuloom is een complexe structuur van afweercellen en bacteriën, welke langere 
tijd aanwezig kan zijn zonder dat er sprake is van actieve ziekte.  Echter, wanneer een 
granuloom groeit en/of doorbreekt naar de hersenvliezen ontstaat er een ontstekings-
reactie met ernstige gevolgen. Deze gevolgen omvatten onder meer inflammatie aan 
de basis van de hersenen, hydrocefalus door obstructie, vasculitis (bloedvatontsteking) 
en infarcering.

Het diagnosticeren van TBM is nog steeds een grote uitdaging omdat de eerste symp-
tomen aspecifiek zijn en makkelijk verward worden met bijvoorbeeld een virale infectie. 
Dit heeft tot gevolg dat de diagnose en de start van behandeling vertraagd worden, 
wat kan leiden tot ernstige complicaties of zelfs overlijden. Intensieve behandeling, 
bestaande uit 2- 4 middelen met een duur van minimaal 6 maanden, dient dan ook 
zo vroeg mogelijk gestart te worden. Daarnaast zijn er helaas weinig maatregelen be-
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schikbaar om TBM te voorkomen, mede doordat het huidige vaccin (BCG) onvoldoende 
effectief is. 
Het doel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift is meer inzicht te krijgen in 
vroege stappen in de ontstaanswijze (ook wel pathogenese) van TBM. Er is bijvoorbeeld 
nog heel weinig bekend over hoe mycobacteriën in staat zijn zich van de longen naar 
het hersenweefsel te verspreiden; hoe zij de bloed-hersen barrière kunnen passeren; 
hoe de (vroege) granulomen in de hersenen er uit zien; en welke risicofactoren aan de 
kant van de mycobacterie en de patiënt effect hebben op het ontstaan en het beloop 
van de ziekte. Meer inzicht in deze aspecten helpt ons de ziekte beter te begrijpen en 
kan ons helpen om nieuwe diagnostische methoden en betere behandeling te ontwik-
keling.

gebruikte onderzoeksmethoden

Het grootste deel van het werk beschreven in dit proefschrift (Hoofdstuk 2 t/m 7) is 
verricht in het zebravis-Mycobacterium marinum infectie model. M. marinum is nauw 
verwant aan M. tuberculosis en heeft tot voordeel dat het veiliger is om mee te werken. 
Daarnaast vormt M. marinum granulomen in zebravis larven (jonger dan 1 week) en 
volgroeide vissen die veel overeenkomsten vertonen met mensen. Zowel het afweersys-
teem als de bloed-hersen barrière van de zebravis lijkt erg op dat van mensen. Bijzonder 
aan het afweersysteem in zebravissen is dat zebravis larven hoofdzakelijk een aange-
boren afweersysteem hebben en dat de verworven afweer zich pas gaat ontwikkelen 
vanaf de leeftijd van een week. Dit houdt in dat larven in de eerste levensweek bij uitstek 
geschikt zijn als we specifiek willen weten hoe de interactie is tussen mycobacteriën 
en de aangeboren afweer. Een ander belangrijk voordeel van dit model is de beschik-
baarheid van diverse fluorescente technieken en de doorzichtigheid van larven. We zijn 
steeds beter in staat een fluorescent label te hangen aan diverse structuren in de vis en 
aan de mycobacterie. Zo beschrijft dit proefschrift experimenten waarbij we gebruik 
maken van een zebravis met fluorescente bloedvaten, macrofagen en bacteriën. Met 
behulp van diverse microscopische technieken kunnen we vervolgens de interactie tus-
sen afweersysteem en bacterie in groot detail in beeld brengen. 

Het zebravis infectie model biedt de mogelijkheid om te manipuleren aan de kant van 
de gastheer (in dit geval de zebravis) en aan de kant van de mycobacterie. Zo is goed 
te bestuderen wat het effect is van het uitschakelen van bepaalde afweercellen (zoals 
gedaan in hoofdstuk 5) of een bacteriële virulentie factor (hoofdstuk 3-5 en 7) op het 
ontstaan van infectie. Daarmee is het mogelijk conclusies te trekken over welke factoren 
essentieel zijn in deze processen. 

Een belangrijke virulentie factor, ontwikkelt door M. tuberculosis als reactie op de 
gastheer, is type VII secretie. Type VII secretie bestaat uit vijf systemen: ESX-1 tot en met 
ESX-5, waarvan de rol van ESX-1 in virulentie het meest uitgebreid bestudeerd is. Het 
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ESX-1 secretie systeem zorgt voor het uitscheiden van belangrijke secretie factoren 
zoals ESAT-6 en CFP-10 en is essentieel voor de ontsnapping van bacteriën uit het fa-
golysosoom van de macrofaag. Daarnaast speelt het een belangrijke rol in granuloom 
vorming, aantrekken van nieuwe macrofagen en verspreiding van ziekte.

Het laatste deel van dit proefschrift (Hoofdstuk 8 en 9) beschrijft onderzoek verricht in 
materiaal afkomstig van patiënten met tuberculeuze meningitis. Deze unieke collectie 
materiaal is verzameld in Tygerberg Hospital in Kaapstad, Zuid-Afrika, tussen 1975 en 
2012. Dit cohort bestaat uit een groep kinderen en volwassenen waarvan hersenmateri-
aal is bewaard nadat zij zijn overleden aan de gevolgen van TBM en uit een groep kinde-
ren waarvan bloed en hersenvocht is afgenomen terwijl zij TBM hadden. Dit materiaal, 
in combinatie met klinische gegevens over deze patiënten, is gebruikt om genetische, 
bacteriële en klinische risicofactoren voor een slechte uitkomst in kaart te brengen. 

resultaten in dit proefschrift

In hoofdstuk 3 onderzoeken we het effect van een bacteriële mutant, mannosyltrans-
ferase (manT), op de reactie van de aangeboren afweer. Deze bacteriële mutant heeft een 
afwijking in de suikergroepen van het buitenmembraan molecuul lipoarabinomannaan 
(LAM) en is geïdentificeerd in eerder onderzoek wat tot doel had bacteriële factoren 
te identificeren die belangrijk zijn voor granuloomvorming. In dit hoofdstuk laten we 
zien dat deze mutant zich normaal gedraagt in een macrofaag maar vervolgens geen 
granulomen kan vormen in zebravis larven. Echter, infectie in volwassen vissen, met 
een volledig ontwikkeld afweersysteem, is niet afwijkend vergeleken met een wildtype 
(normale) mycobacterie. Dit betekent dat LAM specifiek van belang is in de context van 
het aangeboren immuunsysteem.

hoofdstuk 4 beschrijft de aanpassing van het zebravis infectie model naar een model 
specifiek gericht op granuloom vorming en infectie van het centraal zenuwstelsel 
(CZS). We laten zien dat zowel infectie via de bloedbaan als directe infectie van het 
hersenvocht of het hersenweefsel leidt tot het ontstaan van granulomen in de hersenen 
van zebravis larven in 70-100% van de gevallen. Deze vroege granulomen bestaan uit 
(transformerende) macrofagen en bacteriën. In 20% van de gevallen ontwikkelen ook 
volwassen vissen granulomen in de hersenvliezen. Daarnaast laten we zien dat infectie 
met een ESX-1 mutant resulteert in een sterk verminderde granuloomvorming in de 
hersenen, maar dat deze afgezwakte bacteriën nog wel in staat zijn de bloed-hersen 
barrière te passeren.

In hoofdstuk 5 wordt het model uit hoofdstuk 4 gebruikt en richten we ons specifiek 
op de vraag hoe mycobacteriën in staat zijn de bloed-hersen barrière te passeren. Met 
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behulp van diverse microscopische technieken toont dit hoofdstuk dat mycobacteriën 
meer dan één route kunnen gebruiken om het CZS binnen te dringen. De voornaamste 
route lijkt het ‘Trojan Horse’ mechanisme te zijn, oftewel ‘het Paard van Troje’, waarin 
de mycobacterie een macrofaag gebruikt om de bloed-hersen barrière te passeren. 
Daarnaast laten we zien dat bacteriën in staat zijn om endotheelcellen van de bloed-
hersen barrière binnen te dringen en te beschadigen. Deze alternatieve route is een 
actief proces, afhankelijk van een functioneel ESX-1 secretie systeem.

hoofdstuk 6 beschrijft de ontwikkeling van een transgeen zebravis model met als 
doel het visualiseren van de diverse barrières tussen bloed en hersenweefsel. Om dit te 
bereiken wordt gebruik gemaakt van claudin 5a, wat zowel in zebravissen als mensen 
gevonden wordt. Claudin 5 is een onderdeel van ‘tight junctions’, een essentieel deel van 
de bloed-hersen barrière wat zorgt voor de strakke verbindingen tussen de endotheel-
cellen. Met behulp van dit transgene zebravis model laten we zien dat de ependymale 
cellen in de plexus choroideus (te vinden in de ventrikels) claudin 5a tot expressie bren-
gen, dat de plexus choroideuseerder wordt gevormd dan de bloed-hersen barrière in 
het hersenweefsel en dat claudin 5a direct tot expressie komt in nieuw ontwikkelende 
bloedvaten.

Het addendum van hoofdstuk 6 gebruikt deze transgene vissenlijn om claudin 5a ex-
pressie te bestuderen tijdens een mycobacteriële infectie. Hier vonden wij dat bacteriën 
voornamelijk, maar niet uitsluitend, uit bloedvaten treden op plaatsen waar claudin 5a 
niet tot expressie komt. Daarnaast wordt een groot deel van de granulomen gevormd in 
een van de twee plexus choreoïdus. 

Ondanks dat het ESX-1 secretie systeem onderwerp van vele studies is, is er nog veel 
onbekend over de functies van diverse onderdelen van dit systeem. hoofdstuk 7 be-
schrijft een analyse van de individuele ESX-1 eiwitten EccA1, EspG1 en EspH. Met behulp 
van secretie analyse, in vitro cel infecties en in vivo zebravis infectiestudies laten we 
zien dat deze verschillende onderdelen een specifiek effect op virulentie hebben, elk 
in een andere stap van de mycobacteriële infectiecirkel. Het meest verrassende effect 
werd gezien voor EspH. Deletie van espH resulteerde in een volledige afwezigheid van 
EspE en EspF secretie, terwijl EsxA (ESAT-6) en EsxB (CFP-10) slechts verminderd waren. 
Terwijl deletie van espH resulteerde in inadequate infectie in fagocyterende cellen in 
vitro, bleek het omgekeerde het geval in zebravis larven. In deze laatste groep leidde 
infectie met de mutant bacterie juist tot een overmatige groei van bacteriën en een 
verhoogde virulentie. De verklaring hiervoor is nog onbekend, maar mogelijk is hier een 
rol weggelegd voor een nog onbekende factor vanuit de gastheer.
Hoofdstuk 8 en 9 beschrijven de studies verricht in het Tygerberg ziekenhuis in Kaapstad 
met humane TBM materialen. In hoofdstuk 8 wordt een analyse uitgevoerd naar gast-
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heer SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms), oftewel naar variaties in het DNA op het 
niveau van een enkele nucleotide. We laten zien dat er een verband is tussen SNPs in 
genen gerelateerd aan vascular endothelial growth factor (VEGF), IL4/IL13 (cytokinen) 
en de vitamine D cascade met een slechte uitkomst. Mogelijk hebben deze SNPs effect 
op de mate van de afweerreactie en daarmee op de uitkomst, aangezien te weinig af-
weerrespons de infectie onvoldoende bestrijdt en te veel afweerrespons schade aan het 
lichaam kan veroorzaken. Daarnaast beschrijft dit hoofdstuk specifieke klinische risico 
factoren die geassocieerd zijn met een slechte uitkomst.

Waar hoofdstuk 8 zich richt op humane genetische variatie, richt hoofdstuk 9 zich 
op het aantonen van variaties in M. tuberculosis. Er bestaan diverse varianten van deze 
bacterie (lineage 1-7), welke geassocieerd worden met een meer of mindere kans op 
verspreiding naar de hersenen. In hoofdstuk 9 tonen we aan dat ‘lineage/lijn’ 4 het 
meest voorkomt in de gebruikte materialen. Verrassend genoeg, werd daarnaast in een 
deel van de patiënten, waaronder in een deel van de kinderen, een infectie met meer 
dan één lineage gevonden.

conclusie

De combinatie van onderzoek in het zebravis model en studies met patiënten materi-
alen is essentieel om de pathogenese van tuberculeuze meningitis te bestuderen en 
te begrijpen. Het zebravis model biedt diverse onderzoeksmogelijkheden en daaruit 
voortkomende nieuwe inzichten rondom de fundamentele mechanismen die een rol 
spelen in het ontstaan van TBM. Klinische studies zijn hierbij complementair om de vari-
atie in pathologie en klinische presentatie van patiënten te verklaren. Dit translationele 
onderzoek kan leiden tot het identificeren van gastheer en/of bacteriële factoren die 
leidraad kunnen zijn in nieuwe preventieve of therapeutische benadering met als uit-
eindelijk doel gepersonaliseerde therapie.
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DAnkWoorD

Aan het einde van dit proefschrift hetgeen dat een groot deel van de lezers waarschijn-
lijk als eerste opzoekt: het dankwoord! Ik kijk er al lang naar uit om dit te schrijven en 
heb het leukste dan ook bewaard tot het laatst. Dit proefschrift zou er namelijk niet 
geweest zijn zonder de steun en toeverlaat van een grote groep collega’s, vrienden en 
familie en mijn dank daarvoor is groot. Bij voorbaat excuus als dit dankwoord daardoor 
wellicht wat aan de lange kant is. 

Het begon allemaal toen ik opzoek was naar een wetenschappelijke stage binnen de 
kinderinfectieziekten. Beste marceline en martijn, ik vond het heel mooi en interessant 
om deel uit te mogen maken van jullie TBM studie cohort. Echter, weet ik ook nog goed 
dat ik met enige twijfel thuis kwam na ons eerste gesprek over deze wetenschappelijke 
stage: iets met zebravissen? Wat ga ik dan precies doen binnen deze groep? 

Marceline, jouw ambitie en diverse onderzoek heeft mij altijd enorm geïnspireerd en 
mede daardoor durfde ik dit project aan. Ontzettend bedankt voor de kansen die ik heb 
gekregen om mijn wetenschappelijk stage door te zetten in een promotie onderzoek, 
mijn werk al tijdens mijn stage te kunnen presenteren op internationale congressen 
en om via het TBM project mijn onderzoek uit te breiden in Zuid-Afrika. Martijn, jouw 
enthousiasme heeft me aanvankelijk overtuigd om dit project met beide handen aan te 
pakken en heeft me tijdens menig tegenslag in het onderzoek overtuigd dat ik echt wel 
goed bezig was. De vrijheid die ik van jullie kreeg om mijn onderzoek zelf op te zetten 
en vorm te geven heb ik altijd enorm gewaardeerd. 

Beste Wilbert en Astrid, jullie wil ik ontzettend bedanken als mijn promotor en co-
promotor van de MMI, omdat ook dankzij jullie mijn wetenschappelijke stage een suc-
cesvolle promotie kon worden. Wilbert, ik vind het indrukwekkend hoe jij van elk project 
binnen de afdeling precies lijkt te weten wat er speelt. Veel dank voor jouw kritische blik, 
je humoristische benadering van diverse dilemma’s, je grondige maar ontzettend fijne 
correcties (en inkorting) van mijn stukken en goede zorgen tijdens mijn onderzoekstijd. 
(Ook bedankt voor de e-mail die jij James en mij stuurde op 17 mei 2016, deze heeft veel 
moois gebracht!)

Astrid, in het vissenlab, op congres of gewoon bij een kop koffie/thee, hebben wij vele 
goede gesprekken gevoerd over de ups en downs van het onderzoek en over allerlei 
dingen daar buiten. Heel veel dank daarvoor, dit heb ik altijd heel fijn gevonden. Ook 
kon ik met jou onwijs goed brainstormen over ons onderzoek en was jij de eerste aan 
wie ik weer een mooi confocal plaatje stuurde (zelfs als dit midden in de nacht was). 
Ontzettend bedankt voor je creativiteit, steun en gezelligheid, ik weet zeker dat we 
elkaar niet uit het oog verliezen. 
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christina en ben, ook van jullie heb ik ontzettend veel geleerd tijdens mijn promotie. 
Jullie passie voor het vak en enorme schat aan kennis werken erg inspirerend. Christina, 
ik heb veel bewondering voor jouw ambitieuze instelling en de vele dingen die je naast 
elkaar doet. Dank voor jouw hulp om mij meer te betrekken bij de klinische MMI. Ik 
zal het vak altijd erg boeiend blijven vinden en hoop het ook in de toekomst met de 
kindergeneeskunde te blijven combineren. 

Geachte leden van de leescommissie; prof. dr. F.g.J. cobelens, dr. g.Th.J. van Well, 
prof. dr. m. van Agtmael, prof. dr. r van crevel en dr. J.J. garcia vallejo, hartelijk 
dank voor uw bereidheid mijn proefschrift te beoordelen en zitting te nemen in de 
promotiecommissie. 

Veel dank gaat uit naar de andere leden van de vissengroep: gunny, Theo en kinki. Vele 
uren hebben wij doorgebracht in het vissenlab en achter de microscoop, dank voor jullie 
hulp en samenwerking. Gunny, jouw injectieskills zijn echt indrukwekkend en samen 
hebben we onwijs veel werk verzet, wat heeft geresulteerd in een aantal mooie hoofd-
stukken in dit proefschrift. Dank voor al je werk en gezelligheid. Wim, ook jij ontzettend 
bedankt voor alles wat je deed om het werk op het (vissen)lab makkelijker te maken, je 
wordt nog steeds gemist! Visitors of the fishgroup, viktoria, Joaquin, ben and manuel, 
thanks for all the inspiration and fun.

Overige collega’s van MMI, ooit begonnen wij in de medische faculteit waar de muizen 
regelmatig over ons bureau liepen, inmiddels zitten we samen met de moleculaire 
microbiologie in het nieuwe strakke (schonere) O2 gebouw.

Veel dank aan mijn eerste kamergenoten, susanna en maikel. Ik voelde me direct 
welkom toen jullie mij op dag 1 vroegen mee te gaan naar de Hortus om plantjes voor 
onze kamer te kopen. Die hebben het nog best goed gedaan (al is Wilbert het daar niet 
helemaal mee eens)! Suus, dank dat ik altijd mijn verhaal bij je kwijt kon, of dit nu meer 
of minder leuk was of gewoon over lekker eten ging. Ik ben heel blij dat jij naast me staat 
als paranimf en ik ben er van overtuigd dat onze vriendschap ook na mijn promotie blijft 
bestaan. 

Alex, as new roomies in the O2 we continued our plant hobby, even with a garden 
where we spent many hours (even though you were the one doing most of the work). 
Thank you for your friendship and always providing me with good advice when I re-
quired it. 

vincent, maroeska, louis, robert, mede AIOS van het eerste uur, waarvan de helft 
inmiddels klaar is en de andere helft ook bijna gaat promoveren. We hebben menig pro-
motie hoogte en diepepunten gedeeld tijdens koffie of bier en wonnen af en toe bijna 
een pubquiz, ik heb er van genoten. Veel succes met het afronden van jullie promotie!
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Mijn voorgangers, esther en eveline, dank dat jullie mij hebben geintroduceerd in 
het lab en voor jullie hulp en geduld bij mijn vele vragen in het begin. Esther, een van 
jouw papers was mijn eerste publicatie als co-auteur, toch altijd een speciaal moment, 
zeker nu hij zelfs in mijn proefschrift is beland!

Trang, thank you very much for our co-work on the ESX-1 paper. I am proud of this 
very nice publication! Also many thanks to catalin, melanie, markus, maurice. Good 
luck with finishing your PhD-projects!

Veel dank aan de drijvende kracht achter onze afdeling, de analisten: Janneke, ma-
rion, roy, greg, corinne, savannah, sanne, voor jullie hulp waar nodig en gezelligheid 
tijdens koffiepauzes of labuitjes. Tot slot, edith, Joen, coen, Aravindan, peter, Wouter, 
Diane, bart, mathijs, Arnold, martine, servaas, renate , sanne en sander, bedankt 
voor al het advies en inspirerende (werk)discussies.

Naast de vele uren die ik heb besteed op het lab en bij de MMI, was ik ook verbonden 
aan de kindergeneeskunde waar ik onderwijsmomenten, symposia of assistenten (ski)
weekends weg kon meemaken. Veel dank aan alle onderzoekers op pk4X voor de 
nodige kindergeneeskundige afleiding van mijn grotendeels fundamentele onderzoek.

In het bijzonder wil ik bibian bedanken. Dankzij jou wist ik waar de onderzoekers op 
PK4X te vinden waren en leerde ik de onderzoekswereld van de kindergeneeskunde 
steeds beter kennen. Heel veel dank voor onze kopjes koffie vol inspiratie en onze 
vriendschap binnen en buiten werk. Dank dat je naast me staat als paranimf!

Alle studenten die hebben meegewerkt aan diverse projecten: Dieke, Janneke, leoni, 
paul, ricardo, veel dank voor jullie inzet. Ook al leken projecten soms niet te werken, 
ook dat is een waardevol resultaat. Ik heb veel geleerd van het begeleiden van jullie 
stages. 

De diverse hoofdstukken in dit proefschrift waren niet tot stand gekomen zonder een 
aantal waardevolle samenwerkingen in binnen- en buitenland. 

Allereerst wil ik susanne van der pol en elga de vries, van de afdeling MCBI van het 
VUmc, bedanken voor de fijne samenwerking en jullie creatieve input in het tot stand 
komen van hoofdstuk 5. Bedankt voor het gebruik van de BBB cellijn en het eindeloze 
geduld wanneer ons experiment wéér opnieuw moest worden gedaan. Ik heb dat enorm 
gewaardeerd en het artikel is er zeker veel mooier door geworden. 

Een andere zeer waardevolle samenwerking voor hoofdstuk 5 was met nicole van 
der Well en Daisy picavet van (oa) het imaging center op het AMC. Wat hebben wij veel 
visjes gesneden en bekeken voor we vonden wat we zochten, maar wat zijn de figuren 
mooi geworden! Heel veel dank voor de prettige samenwerking en jullie fantastische 
werk.
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Daarnaast wil ik de afdeling mcbi en het imaging center van het Amc bedanken 
voor de vele uren die ik op de confocal kon doorbrengen. 

Many thanks go out to simon Johnston and co-workers from the University of Sheffield. 
Simon, thank you very much for the warm welcome in your group and for teaching me 
how to use BAC-transgenesis. Although patience was required before our transgenic line 
was ready for experimentation, when it worked out it resulted in a very nice publication! 
I hope that this line will help both of our groups (and others) in future research.  

Ik ben erg dankbaar dat ik aan het einde van mijn promotie de kans kreeg om het project 
uit te breiden met patientendata in het Tygerberg ziekenhuis in Kaapstad. pauline en 
Daniel, met jullie ging ik dit grote avontuur aan. Wij hebben veel met elkaar gedeeld als 
huisgenoten en onderzoeksbuddies en kijkend naar de hoofdstukken in dit boekje en 
de artikelen die nog komen denk ik dat het heel succesvol was. Dank voor alles wat we 
in Kaapstad hebben beleefd en meegemaakt; van uren blokjes snijden in het patholo-
gielab met Willy tot de prachtigste hikes rondom de stad. Ik denk met warme gevoelens 
terug aan deze tijd, 03-09-2021 staat nog steeds geblokkeerd in mijn agenda!

Dan, we spent many hours in your office and although that was not always very conve-
nient for you, we always felt welcome. Both your knowledge about TBM neuropathology 
and braai skills are impressive, good luck with finishing your project! ronald, regan and 
sabine, thanks for all your clinical input in the TBM project and taking us with to TBM 
patients inside and outside the hospital. Sabine, jouw proefschrift is inmiddels ook klaar, 
succes met je verdediging!

Many thanks for marlo möller, eileen hoal, lizma streicher, rob Warren and paul van 
helden, for welcoming me into the lab and helping Pauline and I in succesfully fullfilling 
our (perhaps a bit ambitious) projects. Marlo, thank you so much for all your help and for 
always instantly making time for me. Tiaan and caroline, thanks for all the coffee and 
custard croissants we shared and for all the fun and drinks we had outside the lab. You 
made us feel at home and made sure we got to know Cape Town. 

Douwe, heel erg bedankt voor jouw input in het project van hoofdstuk 8 en de fijne 
samenwerking, jouw data heeft het stuk nog completer gemaakt.

Kinderartsen, arts-assistenten en andere collega’s uit het spaarne gasthuis, in het bij-
zonder marlies en marieke, veel dank dat ik bij jullie als onervaren ANIOS mocht starten 
en de kans kreeg mijn weg terug te vinden in de kliniek. Dank voor alle steun en voor de 
ruimte die ik kreeg om ook mijn proefschrift af te schrijven in deze tijd .
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Daan, esther, kanar, karen, lisa, maud en sophie, oftewel lieve Co’s matrozen, wat 
moet iemand zonder zulke goede vriendinnen als jullie! Sinds we begonnen met onze 
jaarlijke zeilweekendjes tijdens onze juco’s zijn we nog steeds een hecht team. Ik vind 
het heel bijzonder dat we elkaar nog steeds vaak zien ondanks onze drukke banen en 
het feit dat we inmiddels wat meer verspreid zijn door het land. Dank jullie wel voor 
jullie luisterend oor, de ontspanning die ik altijd vind als wij op pad zijn en de afleiding 
die ik af en toe hard nodig had! Ik hoop dat onze weekendjes weg altijd herhaling zullen 
krijgen.

Lieve ella, ook wij hebben elkaar leren kennen tijdens onze juco’s en sinds onze enigs-
zins spontane en avontuurlijke reis naar Zuid-Amerika is onze band alleen maar sterker 
geworden. Ik vond het heel leuk dat jij mij op kwam zoeken in Kaapstad en we samen 
door Zuid-Afrika en Namibie hebben gereisd. Ik ben nog steeds trots op het feit dat onze 
4x4 geen enkele lekke band had! Veel dank ook voor je bijdrage aan dit proefschrift in de 
vorm van veel mental support en het plakken van stickers (H8 & 9) ;).

nicky, sinds we samen reden van en naar een assistentenweekend, hebben we een 
vriendschap opgebouwd die zich (gelukkig maar voor een deel) afspeelt bij onze plaat-
selijke sportschool. Ik beloof dat ik minder af zal zeggen nu m’n promotie dan echt is 
afgerond!

marleen en rosalien, ik vind het heel bijzonder dat onze vriendschap al bestaat sinds 
onze eerste dag op de basisschool. Ondanks dat we elkaar soms wat minder zien vind ik 
het heel fijn en mooi dat onze vriendschap stand houdt en we belangrijke gebeurtenis-
sen altijd met elkaar delen.

Familie mennega (met steeds meer aanhang), veel dank voor jullie eindeloze interesse 
in mijn onderzoek en broodnodige afleiding. Ik vind het heel fijn dat wij als familie zo 
dicht bij elkaar wonen en nog steeds vrijwel alles met elkaar delen, van ‘walking dinners’ 
met kerst tot bruiloften en promoties. 

Lieve zusjes, rolinka en Jorine, en (bijna)zwagers bas en David, ik ben heel blij jullie als 
familie te hebben. Lieve Ro en Jor, dank dat ik bij jullie altijd echt mezelf kan zijn en dat 
ik weet dat ik altijd op jullie kan rekenen. Ik ben trots op jullie energie en positiviteit om 
iets te maken van het leven en ben trots dat ik jullie mijn zusjes mag noemen.

Lieve pap en mam, jullie steunen mij onvoorwaardelijk in alles wat ik doe en staan altijd 
voor mij klaar. Mede dankzij jullie motivatie en geloof in mij heb ik dit proefschrift suc-
cesvol kunnen afronden. Dank voor alle kleine en grote dingen die jullie voor mij doen, 
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zoals mij direct komen helpen als mijn auto weer eens niet start, koken als ik te veel werk 
en jullie bezoek aan mij in Kaapstad. Ik hou van jullie.

Liewe Jamie, ek het nooit verwag dat my navorsing in Suid-Afrika my soveel meer sou 
bring nie en ek is baie dankbaar dat ek jou leer ken het. Alhoewel ons ’n groot deel 
van die jaar leef met ’n afstand van 10.000km tussen mekaar, het ons nou ‘n ontsettend 
hegte band en kan ek regtig alles met jou deel. Baie dankie dat jy my altyd help om 
dinge in perspektief te plaas, vir al die avontuur wat ons saam beleef en vir al jou liefde 
en ondersteuning. Ek is lief vir jou.
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Lisanne van Leeuwen was born on December 31st 1987 in Amstelveen, the Netherlands. 
After graduating high school at the Hermann Wesselink College in 2006, she started her 
study medicine at the VU University medical center. During her study, Lisanne became 
fascinated by the fields of pediatrics, infectious diseases and immunology. Lisanne did 
her senior internship at the department of pediatrics in Spaarne Ziekenhuis (currently 
Spaarne Gasthuis Hoofddorp). In 2008 she first started working at the pediatric depart-
ment of VU medical center at the admission desk of the pediatric ward as an extra job 
next to her studies. Here, she met Prof. Dr. Marceline van Furth en Dr. Martijn van der 
Kuip, who introduced Lisanne into the field of pediatric infectious disease. Together with 
Prof Dr. Wilbert Bitter and Dr. Astrid van der Sar, they offered her an intership with the 
aim to develop a zebrafish infection model to study the pathogenesis of tuberculous 
meningitis. The research conducted during this internship was later continued during 
her PhD-project described in this thesis. 

Under the supervision of her promotors, Prof. Dr. Marceline van Furth and Prof. Dr. 
Wilbert Bitter, and co-promotors, Dr. Martijn van der Kuip and Dr. Astrid van der Sar, 
Lisanne worked on her PhD project at VU University medical center (Amsterdam, The 
Netherlands). In addition, she did an internship at the University of Sheffield (Sheffield, 
UK) and worked at Tygerberg Hospital and Stellenbosch University (Cape Town, South 
Africa). The focus of her research was to study host and pathogen factors involved in 
development, progression and outcome of tuberculous meningitis. For this she used 
both the zebrafish-infection model and patient material. 

In march 2017, Lisanne returned to work in the clinic in Spaarne Gasthuis, where she 
found extra confirmation that her passion lies within the pediatric field. She hopes to 
follow her ambition and to start the training to become a successful pediatrician in the 
near future.
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