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Nederlandse samenvatting

Vanishing White Matter (VWM) is een erfelijke (genetische) hersenziekte. Patiënten hebben 
neurologische problemen zoals moeite met lopen, coördinatieproblemen en spasticiteit. De 
symptomen worden over tijd steeds erger en uiteindelijk overlijden patiënten aan VWM. 
Alhoewel VWM op elke leeftijd tot uiting kan komen, hebben de meeste patiënten de eerste 
symptomen in de vroege kindertijd en overlijden binnen een variabel aantal jaren. Een 
latere start van de ziekte is gerelateerd aan een minder ernstig ziekteverloop en een langere 
overleving. Er is momenteel geen genezing mogelijk. Alle patiënten hebben mutaties in de 
genen die coderen voor het eiwitcomplex “eIF2B”. Dit eiwitcomplex speelt een belangrijke 
rol bij de productie van eiwitten (deze zogenaamde translatie zorgt voor het vertalen van 
een RNA code naar eiwit). RNA translatie en eiwit productie vormen een algemeen proces 
dat elke cel in het lichaam nodig heeft; het is daarom vooralsnog niet helemaal duidelijk 
waarom specifiek de hersenen zijn aangetast in VWM. In de hersenen zijn in het bijzonder 
de glia cellen aangedaan. 

De 2 voornaamste celtypes in de hersenen zijn neuronen, ook wel zenuwcellen genoemd, 
en glia cellen. Neuronen zorgen voor het doorgeven van signalen binnen de hersenen en 
naar de spieren. Voor een goed functionerende signaaloverdracht zijn glia cellen van belang. 
Drie belangrijke soorten glia cellen worden onderscheiden: astrocyten, oligodendrocyten en 
microglia. Astrocyten hebben een rol in alle hersenprocessen. Ze zijn bijvoorbeeld belangrijk 
voor de ontwikkeling van oligodendrocyten en in het weghalen van stoffen die een rol spelen 
in de signaaloverdracht tussen neuronen. Oligodendrocyten produceren “myeline”, een 
wittige substantie die om de neuronale uitlopers heen zit en daarmee de signaaloverdracht 
versneld, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de isolatie om een elektriciteitskabel. Microglia zijn 
de ontstekingscellen van de hersenen en belangrijk voor het opsporen van ziekteverwekkers 
en schade. Uit vorige studies weten we dat in VWM patiënten met name de astrocyten en 
oligodendrocyten, ook wel de macroglia cellen genoemd, zijn aangedaan. Beide celtypen 
zien er afwijkend uit en lijken niet uit te rijpen naar volwassen cellen.

Eerdere studies zijn met name uitgevoerd op hersenweefsel van overleden VWM patiënten, 
welke veel inzicht hebben gegeven in hoe de ziekte werkt. Deze onderzoeken kunnen echter 
alleen na overlijden uitgevoerd worden en zijn beperkt in hun bijdrage aan de bestudering 
van de ontwikkeling van de ziekte, en zijn ongeschikt om nieuwe behandelingsstrategieën te 
testen. In dit proefschrift hebben we dan ook 2 hoofddoelen gehad: (1) nieuwe ziektemodellen 
creëren voor VWM en (2) deze modellen gebruiken om mogelijke therapieën te testen.

Hoofdstuk 2 presenteert nieuwe muismodellen voor VWM. Deze muizen hebben genetische 
mutaties die in VWM patiënten een ernstig ziekteverloop geven. We hebben aangetoond 
dat deze VWM muizen vergelijkbare klinische symptomen hebben als patiënten: ze hebben 
problemen met lopen en overlijden vroegtijdig. Als we naar de hersenen van de VWM 
muizen kijken zien we dat ook de astrocyten en oligodendrocyten zijn aangedaan. Tijdens 
de ontwikkeling zien we dat astrocyten eerder zijn aangedaan dan de oligodendrocyten. 
Daarnaast hebben we astrocyten en oligodendrocyten samen gekweekt en laten zien dat 
astrocyten van VWM muizen factoren uitscheiden die de rijping van oligodendrocyten 
verminderen. Deze resultaten tonen aan dat astrocyten een belangrijke rol spelen in VWM.
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In hoofdstuk 3 hebben we cellen van VWM patiënten en muizen bestudeerd, om meer te 
weten te komen over ziekte mechanismen en om goede cel populaties voor cel therapie te 
ontwikkelen. We hebben hiervoor een nieuwe celkweek techniek gebruikt, waarmee we 
cellen van een patiënt, bijvoorbeeld huid of bloedcellen, om kunnen zetten naar vroege 
stamcellen. Deze vroege stamcellen, geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPSCs) genaamd, 
kunnen dan vervolgens differentiëren naar elk gewenst celtype; bijvoorbeeld astrocyten 
en oligodendrocyten. We hebben iPSCs gemaakt van VWM muizen en patiënten. Als iPSCs 
van VWM patiënten naar astrocyten worden gedifferentieerd, laten ze een vergelijkbaar 
negatief effect op oligodendrocyt rijping zien als de muis cellen in hoofdstuk 2. Dit toont 
aan dat iPSCs een goed model zijn voor VWM en dat de astrocyten van VWM muizen en 
patiënten op een vergelijkbare manier zijn aangedaan, wat belangrijk is als we VWM muizen 
willen gebruiken om therapieën te testen. Astrocyten zijn niet door de hele hersenen heen 
hetzelfde; astrocyten van gebieden met meer neuronale celkernen (“grijze stof”) hebben 
een andere morfologie en eiwitexpressie dan astrocyten in gebieden met meer neuronale 
uitlopers (“witte stof”). Eerdere studies suggereren dat in VWM vooral de witte stof 
astrocyten zijn aangedaan. We hebben protocollen ontwikkeld om iPSCs te differentiëren 
in grijze of witte stof astrocyten. VWM witte stof astrocyten hadden een negatief effect 
op rijping van oligodendrocyten in vergelijking met VWM grijze stof astrocyten of controle 
witte stof astrocyten. Dit bevestigt dat de witte stof astrocyten specifiek zijn aangedaan in 
VWM en laat zien dat de iPSCs kunnen worden gebruikt als een ziektemodel en mogelijk 
voor celtherapie in VWM.

In hoofdstuk 4, 5 en 6 hebben we mogelijk therapieën voor VWM getest in de VWM 
muismodellen. Hoofdstuk 4 bespreekt het effect van Guanabenz. Guanabenz is een medicijn 
dat eerder gebruikt is om hoge bloeddruk te behandelen. Een paar jaar geleden is ontdekt 
dat Guanabenz ook een effect heeft op het cellulaire stress mechanisme, wat ook een rol 
speelt in VWM. We hebben VWM muizen langdurig behandeld met Guanabenz en gekeken 
naar het effect op de hersenen. Ook hebben we in dit hoofdstuk de VWM pathologie in de 
cerebellum, een specifiek gedeelte van de hersenen, verder bestudeerd. Bergman glia, een 
astrocyt populatie die alleen in het cerebellum voorkomt, zijn aangedaan in VWM patiënten. 
De celkernen zijn verplaatst naar een andere “laag” in het cerebellum, de moleculaire laag, 
en ze hebben een veranderde eiwitexpressie. In hoofdstuk 4 hebben we deze verplaatsing 
gekwantificeerd in VWM muizen en laten zien dat de verplaatsing gecorreleerd is aan de 
ernst van het ziektebeeld. Na behandeling met Guanabenz was de verplaatsing van de 
Bergmann glia verbeterd, en lieten ook de oligodendrocyten in het cerebellum verbetering 
zien. Daarentegen waren de astrocyten en oligodendrocyten in de cortex minder verbeterd. 
De resultaten van hoofdstuk 4 laten zien dat Guanabenz mogelijk tot verbetering van 
VWM symptomen kan leiden, maar meer onderzoek is nodig om te testen of dit ook in 
VWM patiënten het geval is. Aangezien Guanabenz al een goedgekeurd medicijn is voor 
de  behandeling van hoge bloeddruk, is er informatie beschikbaar over bijwerkingen en 
veiligheid van Guanabenz. Hierdoor kan Guanabenz al redelijk snel in de patiënten getest 
worden; er is momenteel een klinische studie in ontwikkeling om het effect van Guanabenz 
op VWM patiënten te testen.

Een andere potentiele behandeling voor VWM is stamceltherapie met gezonde glia-
voorlopercellen. Het idee achter deze therapie is dat de gezonde glia voorloper cellen 
kunnen integreren in de hersenen en de functie over kunnen nemen van  cellen van de 
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ontvanger (VWM muis of VWM patiënt) die zijn aangedaan door VWM mutaties. Om dit te 
testen hebben we, zoals beschreven in hoofdstuk 5, pasgeboren VWM muizen geïnjecteerd 
met gezonde glia voorloper cellen. De geïnjecteerde cellen waren in staat om te overleven, 
en differentiëren  naar astrocyten en oligodendrocyten in de hersenen van de VWM muizen. 
De motorische vaardigheden van een deel van de VWM muizen waren verbeterd na cel 
injectie in vergelijking tot controle VWM muizen (m.a.w. muizen die een injectie met een 
zoutoplossing gekregen hadden). In een deel van de muizen was er ook verbetering te 
zien in de hersenen. De verbeterde muizen vertoonde de geïnjecteerde celpopulatie meer 
differentiatie naar astrocyten. Deze resultaten bevestigen de resultaten uit hoofdstuk 2 en 
3 dat astrocyten een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van VWM. Tevens is dit een 
eerst proof-of-concept studie die aangeeft  behandelingen voor VWM zich moeten richten 
op het verbeteren van het functioneren van astrocyten.

De studie uit hoofdstuk 5 is hoopgevend voor VWM patiënten, maar liet ook zien dat niet 
alle dieren verbeterd waren na transplantatie. We moeten deze behandeling dus nog verder 
optimaliseren. Een manier om dat te doen is om te kijken naar de “micro-omgeving”. Dit is 
de omgeving van een cel en bestaat uit andere cellen, de structuur van het hersenweefsel 
en factoren die uitgescheiden zijn door andere cellen of bijvoorbeeld uit het bloed komen. 
De micro-omgeving is vaak aangetast door ziektes en dit kan een negatief effect hebben op 
de overleving van getransplanteerde cellen. In VWM is er bijvoorbeeld een verhoging van de 
hoeveelheid hyaluronzuur in de hersenen. Hyaluronzuur is een belangrijk onderdeel van de 
“extracellulaire matrix”; weefsel wat buiten de cellen zit en structuur biedt aan de hersenen. 
Een verhoogd hyaluronzuur niveau kan een negatief effect hebben op de rijping van glia 
voorloper cellen. In hoofdstuk 6 hebben we getest of we de hoeveelheid hyaluronzuur in 
de hersenen konden verlagen en wat voor effect dit had op het klinische beeld van VWM 
muizen. Hiervoor zijn twee medicijnen getest: Vitrase en Dexamethasone. Vitrase is een 
hyaluronidase: een enzym dat hyaluronzuur afbreekt. Dexamethasone is een glucocorticoïd 
dat onder andere zorgt voor een lagere productie van hyaluronzuur. We hebben laten zien 
dat beide medicijnen een verlaging van de hoeveelheid hyaluronzuur in de hersenen gaven. 
Langdurige behandeling van Vitrase en Dexamethasone had geen nadelig effect op de VWM 
muizen, maar zorgde ook niet voor een verbetering van VWM symptomen. Toekomstige 
studies kunnen een behandeling van Vitrase of Dexamethasone met cel transplantatie 
combineren om te kijken of dit de rijping van getransplanteerde cellen verbetert.

In hoofdstuk 7 bespreken we het belang van de micro-omgeving voor cel transplantatie. 
Aangezien in de meeste hersenziektes de micro-omgeving veranderd is, is het belangrijk 
om hier rekening mee te houden bij de ontwikkeling van cel therapie. Dit kan bijvoorbeeld 
gedaan worden door te testen in modellen specifiek voor een bepaalde ziekte. In hoofdstuk 
8 worden alle resultaten uit de vorige hoofdstukken samengevat en besproken.

VWM is een ernstige ziekte en momenteel is er geen genezende behandeling. In dit 
proefschrift hebben we nieuwe ziektemodellen ontwikkeld en mogelijke behandelingen 
getest. Guanabenz en stamceltherapie hebben positieve effecten op VWM muizen. 
Alhoewel meer onderzoek nodig is, heeft dit proefschrift een genezende behandeling voor 
VWM patiënten een stapje dichterbij gebracht.
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List of abbreviations

4-MU   4-methylumbelliferone
Ab  antibody
ACM  astrocyte conditioned medium
AD  Alzheimer disease
ALD  adrenoleukodystrophy
ALS  amyotrophic lateral sclerosis
ATF4  activating transcription factor 4
ATF6  activating Transcription Factor 6
AU  arbitrary units
c-Myc  myc proto-oncogene protein
βAPP  β amyloid precursor protein
BG  Bergmann glia
BMP  bone morphogenetic protein
CB  cerebellum
CC  corpus callosum
cDNA  copy DNA
CHOP  C/EBP homologous protein
CNS  central nervous system
CNTF  ciliary neurotrophic factor
CReP  constitutive repressor of eIF2 phosphorylation
CT  cycle threshold
DAPI  4`,6-diamidino-2-phenylindole
DEG  differentially expressed gene
Dex  dexamethasone
DTA  diphtheria toxin
DTT  dithiothreitol
EAE  experimental autoimmune encephalomyelitis
EB  embryoid body
ECM  extracellular matrix
EDTA  Ethylenediaminetetraacetic acid
EGF  epidermal growth factor
EGTA  ethylene glycol-bis(β-aminoethyl ether)-N,N,N`,N`tetraacetic acid
eIF2B  eukaryotic translation initiation factor 2B
eIF2  eukaryotic translation initiation factor 2
ER  endoplasmic reticulum
ESC  embryonic stem cell
EtOH  ethanol
F  female
FB  forebrain
FBS  fetal bovine serum
FGF2  fibroblast growth factor 2
G  gram
GADD34  growth arrest and DNA damage-inducible 34
GAG  glycosaminoglycan
GALC  galactocerebrosidase
GAPDH  glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase
GBZ  guanabenz
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GEF  guanine exchange factor
GFAP  glial fibrillary acidic protein
GFAPδ  glial fibrillary acidic protein δ
GFP  green fluorescent protein
GLAST  glutamate aspartate transporter
GLD  globoid cell leukodystrophy
GLT1  glial glutamate transporter 1
GO  gene ontology
GPC  glial progenitor cell
GSA  global screening assay
GSK3  glycogen synthase kinase 3
HA  hyaluronan
HAS  hyaluronan synthase
hAstro  human astrocytes
HD  Huntington disease 
hiPSC  human induced pluripotent stem cells
HLA  human leukocyte antigen
HMW-HA high molecular weight hyaluronan
HMW  high molecular weight
HSC   hematopoietic stem cell
HSCT  hematopoietic stem cell transplantation
Hr  hour
HYAL  hyaluronidase
IGF1  insulin growth factor 1
IL-1β  interleukin-1β
IL-6  interleukin-6
iPSC  induced pluripotent stem cell
IRE1  inositol-requiring enzyme 1
ISR  integrated stress response
KLF4  kruppel-like factor 4
LIF  leukemia inhibitory factor
LIFR  leukemia inhibitory factor receptor
LPS  lipopolysaccharides
M  male
MACS  magnetic activated cell sorting
mAstro  mouse astrocytes
MAP2  microtubule associated protein 2
MBP  myelin basic protein
mESC  mouse embryonic stem cells
met-tRNA-i methionyl-tRNA initiator
mGlia  mixed glia differentiation
miPSC  mouse induced pluripotent stem cell
MLC  Megalencephalic Leukoencephalopathy
MLD  metachromatic leukodystrophy
MOG  myelin oligodendrocyte glycoprotein
MS  Multiple Sclerosis
MSC  mesenchymal stem cell
MRI  magnetic resonance imaging
mRNA  messenger RNA
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N  Newton
NGF1  nerve growth factor 1 
NPC  neural progenitor cell
NSC  neural stem cell
NT3  neurotrophin-3
o/n  overnight
OCT4  octamer binding transcription factor 4
OLIG2  oligodendrocyte transcription factor 2
OPC  oligodendrocyte progenitor cell
P..  postnatal day ..
p-eIF2α  eukaryotic translation initiation factor 2 phosphorylated on subunit α
p-STAT3 phosphorylated signal transducer and activator of transcription 3
PBS  phosphate buffered saline
PCR  polymerase chain reaction
PDGFαR  platelet derived growth factor α receptor
PERK  PKR-like ER kinase
PFA  paraformaldehyde
PLP1  proteolipid protein 1
PMD  Pelizaeus-Merzbacher disease
Poly(I:C)  polyinosinic:polycytidylic acid
PP1  protein phosphatase 1
qPCR  quantitative polymerase chain reaction
RA  retinoic acid
RC2  radial glia cell marker 2
RI  rock inhibitor
RNAseq  RNA sequencing
RT  room temperature
S  second
SEM  standard error of the mean
SHH  sonic hedgehog
SMO  smoothened
SOX2  sex determining region Y box 2
SOX9   sex determining region Y box 9
T3  triiodothyronine
TGFβ  transforming growth factor β
tRNA  transfer RNA 
U  unit
UPR  unfolded protein response
Veh  vehicle
Vit  vitrase
VWM  Vanishing White Matter
VWMsal  saline injected Vanishing White Matter mice
WMD  white matter disorder
WT  wildtype
WTsal  saline injected wildtype mice
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showed me that scientific writing and thinking can be a lot more creative than I thought. 
Thank you for all the fun over the past years! Aish, you were a sweet purple addition to the 
group. I am sure we will bump into each other somewhere someday. Lisa H and Stephanie 
H, where there was one there was the other. Thanks for all the fun evenings, and good luck 
to both of you with finishing your theses. Lisa G, where would the lab be without you? As 
our “Italian mamma”, you work super hard and still find time to help people when needed. 
Thank you so much for all your help, mental support and fun. Claudia, our little chatterbox. 
As self-appointed head of the food committee, you are always in for an evening of fun as 
long as it includes food. I am happy I could share some of my frustration in finishing my thesis 
with you, and even happier we are now both about to have our PhD ceremonies! Paulien, 
jouw ervaring en kennis hebben ons onderzoek de afgelopen jaren naar een hoger niveau 
geholpen. Ik ben heel dankbaar voor jouw hulp met de RNA sequencing experimenten en 
qPCRs. Ik heb bewondering voor hoe jij 384 well platen met uiterste precisie kan pipetteren, 
ik doe het je niet na! Kevin, als enige man houd jij je aardig staande in het lab. Altijd in voor 
een drankje (of 5) of een gezellige avond. Thierry, Andi, Nicole, Lauria, Liza en Eline, bedankt 
voor jullie hulp en gezelschap! I would like to thank all the interns that have contributed to 
my research the past years: Aleid, Prisca, Niels, Stephen, Robin, Saskia, Sander, Talia and 
Arianne. Thank you for your help and good luck with your own (scientific) careers!

I would like to thank all the past and present members of the Center for Children with White 
Matter Disorders. Marianna, you’re perseverance and knowledge of pathology is impressive. 
I am really happy that we worked together on the VWM mice so I could learn a bit from you. 
Truus, jij brengt een kritische blik naar elke werkbespreking wat het onderzoek naar een 
hoger niveau helpt. Bedankt voor alle input in mijn project. Mohit thank you for teaching me 
some bollywood dance moves, I will never forget the “lightbulb” or the “window cleaner”. 
Emiel en Nienke, bedankt voor jullie hulp op het VWM muis paper en voor alle gezelligheid.  
Gert, Laura, Ija, Carola, Lody, Margreet, Ferdy, Sietske, Diane, Eline, Liane, Nicole, Rogier, 
Marjolein, Timo, Lisanne, Eelke, Gino, Diede, Jodie, Bonnie, Ellen, Bart, Emma, Sven, Menno, 
Shanice en Gemma bedankt voor alle gezellige lunches, borrels en etentjes.

My research would not have been possible without the help of other researchers. I would 
like to thank everyone of the CNCR for providing a stimulating research environment. More 
specifically, I would like to thank Mark, Lody, Aina, and Anne-Lieke for their input on our glial 
culture systems. Especially in the beginning of my PhD project this has been super helpful. 
Joke en Desiree, bedankt voor alle regelhulp met de muisexperimenten. Maarten, Rolinka 
en Nina bedankt voor de hulp met de motor tests. Ik zou graag het RNC en specifiek Carla 
en Tonnie willen bedanken voor hun hulp met het opzetten van de neonatale injecties. Dank  
aan het UPC personeel voor hun goede zorg voor onze muizen. Anne-Marie en John bedankt 
voor jullie hulp met de Elisa’s. I would like to thank Prof. David Rowitch for giving me the 
opportunity to work in his lab in San Francisco. Hiroko, thank you for teaching me. Mike, 
thanks for all the practical help during my time in San Francisco. Claire, Donaldo, Vien and 
Justin thanks for your friendliness and for showing me the best burger places in SF. Make 
sure to visit me if you ever happen to be in Amsterdam! 
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Een promotietraject is intensief, maar gelukkig bleef er ook nog genoeg tijd over voor wat 
ontspanning met vrienden. Kim, jij bent inmiddels al zo’n 15 jaar 1 van mijn beste vriendinnen, 
en we zijn de laatste jaren nog dichter naar elkaar toe gegroeid. Bedankt voor al je steun 
en gezelschap, dat er nog maar heel wat hardloopavondjes en vakanties mogen volgen! Ik 
wil jou en Johan ook bedanken voor de feedback op mijn Nederlandse samenvatting.. als 
iemand het niet begrijpt zal ik ze naar jullie doorsturen! Johan, ik ben heel blij dat jij en Kim 
straks definitief aan elkaar gebonden zijn. Aan jullie horoscopen zal het niet liggen! Maarten, 
alhoewel we elkaar de laatste tijd niet vaak meer zien heb ik jou altijd als een goede vriend 
beschouwd op wie ik terug kan vallen als het nodig is. Hopelijk vinden we wat meer tijd voor 
elkaar nu mijn proefschrift en jouw opleiding bijna zijn afgerond! Alhoewel planning nooit 
onze sterkste kant is geweest, wil ik ook de rest van het “psychologenclubje” Marlijn, Sam 
en Jonathan bedanken voor de therapeutische avonden. Tamara, wat ooit begon als een 
vriendschap tussen Urre en Sher is over de jaren met ons meegegroeid naar onze nieuwe 
levens, waar paarden misschien niet meer zo centraal staan maar we gelukkig nog wel de 
tijd vinden in onze drukke schema’s om samen te BBQen of een spelletje te spelen. Aan de 
rest van mijn lieve vrienden, bedankt voor alle uitjes naar de kroeg, weerwolvenavonden, 
festivals, morele support en gezellige vakanties.

Pap, mam, Thomas, opa, oma, Kees, Wil en Marjolein, bedankt voor het niet (te vaak) 
vragen naar wanneer mijn proefschrift nou eindelijk af was. Pap en Mam, bedankt dat jullie 
me altijd de mogelijkheden hebben gegeven om mijn eigen pad te zoeken. Thomas, dankzij 
jou heeft dit boekje nu zo’n mooie cover en layout! Thanks voor al je hulp!

Lieve Bart; eindelijk is het moment daar dat ik de allerlaatste woorden van mijn proefschrift 
typ. Deze woorden zijn natuurlijk voor jou. Naast dat je de meest lieve en zorgzame man 
bent, ben je ook een vaste gast op mijn werkborrels, CNCR kerstfeesten, stamcel lab etentjes 
en andere gelegenheden waar er eten of drank is en je “een beetje kan kletsen”. Ik heb 
bewondering voor jouw sociale persoonlijkheid en onuitputtelijke optimisme. Met jouw 
liefde en steun kan ik de hele wereld aan! Dank je voor het aanhoren van mijn frustraties de 
afgelopen jaren en voor het altijd vinden van praktische oplossingen. Love you!

Here we go
On this rollercoaster life we know
I can travel all the road, you see

‘Cause I know you’re there with me
Danny Vera




