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  Nederlandse samenvatting 
 
Radiotherapie is een belangrijke modaliteit in de behandeling van tumoren in het thoracale 
gebied, zoals bijvoorbeeld long-, borst- en slokdarmtumoren. Helaas wordt de 
bestralingsdosis beperkt door het risico op normale weefselschade van omliggende 
organen, zoals de longen en het hart. In dit proefschrift probeerden we met behulp van 
een rattenmodel meer inzicht te krijgen in de onderliggende pathologie van stralings-
geïnduceerde hart- en long schade, met als doel het vinden van (betere) voorspellers en 
mogelijke interventiestrategieën om de schade te verminderen/voorkomen. Dit zou de 
radiotherapeutische behandeling kunnen verbeteren en zelfs kunnen leiden tot de 
mogelijkheid de tumordosis te verhogen. De tumorcontrole zou hierdoor kunnen 
verbeteren, alsook de overlevingskansen van de patiënt. 
Stralingsschade werd altijd gezien als een ontstekings-gerelateerd proces, dat uiteindelijk 
leidt tot fibrose (verlittekening). In de longen leidt dit vroeg tot een ‘radiatie pneumonitis’ 
en later tot een fase ‘long fibrose’ genoemd. In hoofdstuk 2 bestudeerden we vroege 
stralingsschade in de long in ons rattenmodel en vonden ook een belangrijke rol van 
vasculaire schade/remodellering. Deze vasculaire remodellering in de longen leidde tot 
pulmonale hypertensie (een verhoogde druk in de longslagader) met als gevolg hypertrofie 
(verdikking) van de rechter hartkamer.  
Vervolgens werd in hoofdstuk 3 gevonden dat longbestraling niet alleen een effect heeft op 
de rechter hartkamer, maar ook de linker hartkamer. De diastolische functie (relaxatie-
fase) van de linker kamer was verminderd, mogelijk secundair aan pulmonale hypertensie 
en perivasculair oedeem in de longen, waardoor er een verminderde bloedtoevoer zou 
kunnen zijn vanuit de longen naar het hart. Diastolische dysfunctie van de linker hartkamer 
treedt ook op na bestraling van het hart alleen, mogelijk geïnitieerd door stralings-
geïnduceerde cardiale (perivasculaire) fibrose, zoals beschreven in hoofdstuk 4. Deze 
rechtstreekse reductie van de diastolische functie van het hart veroorzaakt weer een 
indirect effect op de long door het bevorderen van interstitieel longoedeem. 
Hoofdstukken 2 en 3 laten dus zien dat hartbestraling kan leiden tot longschade en 
longbestraling kan leiden tot hartschade. Er is dus een interactie van schade tussen beide 
organen doordat ze verbonden zijn door het vasculaire systeem. In ons rattenmodel zagen 
we een sterke toename van respiratoire dysfunctie als beide organen gecombineerd 
bestraald werden. Bij een gecombineerde hart- en longbestraling zijn zowel de rechter als 
de linker hartkamer beschadigd, daarnaast kan de combinatie van perivasculair en 
interstitieel oedeem in de longen tot pleuravocht leiden (hoofdstuk 4). Dit pleuravocht zou 
de oorzaak kunnen zijn van de sterk toegenomen respiratoire dysfunctie van de dieren. 
In hoofdstuk 4 onderzochten we het effect van ACE-remmers op het ontstaan van stralings-
geïnduceerde hart- en long schade. ACE-remmers worden o.a. voorgeschreven aan 
patiënten met hartfalen of hypertensie. Eerdere studies lieten zien dat ACE-remmers 
stralings-geïnduceerde longschade kon verminderen echter zonder dat het beschermende 
mechanisme werd onderzocht. Echter, in de meeste van die preklinische studies werd de 
hele thorax bestraald, dus zowel het hart en de longen. Door de interactie tussen het hart 
en de longen zou de reductie van longschade door ACE-remmers ook nog steeds een 
indirecte bescherming kunnen zijn door directe bescherming van acute hartschade. 
Daarom bestudeerden we in hoofdstuk 4 het effect van de ACE-remmer captopril op 
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cardiopulmonale dysfunctie in ratten na alleen longbestraling, alleen hartbestraling en 
gecombineerde hart- en longbestraling. We zagen dat captopril stralings-geïnduceerde 
cardiopulmonale dysfunctie verminderde, maar alleen als het hart mee bestraald was. 
Captopril voorkwam het ontstaan van perivasculaire fibrose en diastolische dysfunctie van 
de linker hartkamer en daarmee ook de indirecte longschade. Daarnaast werd er ook een 
afname van pleuravocht en pericardvocht gezien in de captopril behandelde dieren. Dit 
resulteerde in een verbetering van de respiratoire functie, maar alleen in dieren waarbij 
het hart (mee)bestraald was.   
Een belangrijke initiërende rol van endotheel cel (EC, de binnenbekleding van de vaten) 
verlies in het ontstaan van stralings-geïnduceerde normale weefselschade werd eerder al 
aangetoond in weefsels zoals de darm en het ruggenmerg. Vaatschade zou ook in de long 
geïnitieerd kunnen zijn door EC verlies (hoofdstuk 2). Als dat zo is, zou het gebruik van 
(endotheel voorloper) cel therapie een potentiële strategie zijn om verdere vasculaire 
remodellering leidend tot pulmonale hypertensie te voorkomen. Daarom bestudeerden we 
de mogelijke rol en het mechanisme van EC verlies na bestraling (hoofdstuk 5). We zagen 
EC-verlies al vroeg na bestraling optreden nog voordat er parenchymale longschade 
zichtbaar was. Vervolgens onderzochten we of het EC verlies veroorzaakt werd door acute 
stralings-geïnduceerde apoptose. EC-apoptose werd maar in een heel klein percentage van 
de cellen gevonden waardoor het niet het enige mechanisme kan zijn tot het ontstaan van 
EC-verlies. Het zou mogelijk wel een initiërende rol kunnen spelen in de verdere cascade 
van EC-verlies uiteindelijk leidend tot vasculaire remodellering en pulmonale hypertensie. 
Gezien het vroege EC-verlies na bestraling werd er een pilotexperiment uitgevoerd om het 
effect van endotheel progenitor cel (EPC) transplantatie op het ontstaan van longschade te 
onderzoeken. Onze eerste resultaten bij ratten lieten zien dat transplantatie van EPCs 
vroeg na bestraling respiratoire dysfunctie zou kunnen verminderen. Hoewel dit 
experiment verder geoptimaliseerd moet worden, stimuleren deze eerste resultaten 
verder onderzoek met betrekking tot EPC therapie.  
Accurate voorspelling van het ontstaan van stralings-geïnduceerde longschade is van groot 
belang voor het optimaliseren van de behandeling. Tot nu toe bestaat er tegenstrijdigheid 
over welke dosimetrische parameters stralings-geïnduceerde longschade optimaal 
voorspellen. Bovendien zijn er alleen risicomodellen beschreven die vroege longschade 
voorspellen. Gezien nieuwe ontwikkelingen in oncologische behandelingen zullen leiden tot 
een langere overleving van patiënten zal het ontstaan van late longschade mogelijk een 
belangrijkere rol gaan spelen. Tevens zullen technische verbetering in de radiotherapie 
leiden tot een kleiner bestraald volume van het normale weefsel. Het ontstaan van de 
stralings-geïnduceerde vasculaire remodellering was afhankelijk van het bestraalde volume 
(hoofdstuk 2). De rol van vasculaire remodellering en de dosis-volume afhankelijkheid in 
het ontstaan van late longschade is niet bekend. In ons rattenmodel vergeleken we de 
onderliggende pathologieën van vroege en late longschade en hun dosisvolume 
afhankelijkheden (hoofdstuk 6). We vonden dat in tegenstelling tot vroege longschade, late 
longschade voornamelijk afhankelijk was van de bestraalde dosis en geassocieerd was met 
ontsteking en fibrose. Als gevolg hiervan leidde vermindering van bestraald volume tot een 
verandering van de dosis limiterende toxiciteit van vroege naar late longschade. Nieuwe 
bestraling-technieken die het bestraalde volume verminderen, zoals stereotactische 
bestraling en bestraling met protonen, zouden dus de dosis limiterende toxiciteit van een 
behandeling kunnen veranderen. Deze preklinische bevindingen geven het belang weer 

voor de ontwikkeling van (nieuwe) risicomodellen voor het voorspellen van zowel vroege 
als late longschade bij patiënten.  

 

Conclusie 
 
De preklinische bevindingen beschreven in dit proefschrift dragen bij aan een beter inzicht 
in de onderliggende pathofysiologie van stralings-geïnduceerde cardiopulmonale 
dysfunctie en bieden de mogelijkheid om nieuwe strategieën te ontwikkelen om stralings-
geïnduceerde cardiopulmonale dysfunctie te verminderen of te voorkomen. Door de 
toepassing van deze preklinische bevindingen in klinisch onderzoek zou de 
radiotherapeutische behandeling van thoracale tumoren kunnen verbeteren en zelfs 
kunnen leiden tot vermindering van bijwerkingen en de mogelijkheid de tumordosis te 
verhogen. De kwaliteit van leven alsook de overlevingskansen van de patiënt zou hierdoor 
kunnen verbeteren. 
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Dankwoord 
 
Tijdens mijn keuze-coschappen bij de medische oncologie in het UMCG kwam ik in 
aanraking met de radiotherapie. Ik werd meteen getrokken door het vak en liep 2 weekjes 
mee op de afdeling waar ik onder andere een kort gesprekje had met radiobioloog Rob 
Coppes.  
 
Rob (Prof. dr. R.P. Coppes), tijdens dat korte gesprekje enthousiasmeerde je me meteen 
over de onderzoeksmogelijkheden en niet lang na mijn afstuderen begon ik met mijn 
promotieonderzoek. Ondanks je steeds drukker wordende schema bleef je de tijd en het 
enthousiasme houden om mee te denken over het onderzoek en m’n schrijven snel na te 
kijken. Ik heb het maar getroffen met een promotor zoals jij! Bedankt voor alles! 
 
Peter (dr. P. van Luijk), samen met Rob heb je me enorm geholpen met het tot stand 
brengen van dit boekje. Je bleef kritisch over m’n resultaten, m’n schrijven en over m’n 
statistiek J. Ik vond/vind onze samenwerking erg prettig, bedankt voor al je goede 
suggesties! 
 
Hans (Prof. dr. J.A. Langendijk), je kwam altijd weer met goede suggesties ter verbetering 
van mijn artikelen. Bedankt daarvoor, het heeft de kwaliteit zeker verbeterd! 
 
Ghazaleh, doostam, I was so lucky starting my PhD co-working with you! We did not only 
become colleagues, but good friends too. Besides working together in CDP, behind the 
microscope, in the lab and in our office we went for coffee, dinner, movies together. You’re 
a great colleague, friend, hostess and cook J Thanks for the nice and ‘Ghazellig’ time we 
had! I’m grateful to have you as my paranymph! Big boos.   
 
Hette, wat heb ik veel van jou geleerd;  kleuringen, ademhalingsmetingen, coupes snijden, 
dieren opofferen, fluorescentie microscopie, weefsel fixeren en noem maar op. Je bent 
goed in wat je doet! Bovendien was het niet alleen leerzaam met jou samen te werken, 
maar ook altijd erg gezellig! Bedankt! 
 
Gerward, ook met jou heb ik een tijd samengewerkt. Ik herinner me onze tochten door de 
ondergrondse tunnels van het UMCG richting de radiologie maar al te goed! Bedankt voor 
de fijne samenwerking! 
 
Mir jam, we hebben niet heel vaak samengewerkt, maar de keren dat we hebben 
samengewerkt (voornamelijk in de celkweek) vond ik heel leuk en gezellig! Bedankt!  
 
Yamini , dear friend, we already met each other at the animal research course, even 
before I started my PhD. During the time of our PhD’s we became good friends. The 
thought about your delicious lemon rice makes me hungry! Even though you’re 
geographically far away now, you’re actually just a text message away.. Thanks for the good 
time we had and will have!     

Nynke, als ik aan jou denk moet ik weer terugdenken aan de keer dat we samen naar 
ESTRO in Genève gingen. We kenden elkaar vooraf niet heel goed, maar we waren (en zijn) 
prima (congres)maatskes!  
 
Sarah,  Martt i , my neighbours in the office and Maarten,  Peter,  my roommates in the 
office thanks for the good time we had in the lab! 
 
Paul,  Miranda,  even een (goeie) coffee-break met jullie was een welkome werk-
onderbreking, bedankt voor de gezellige tijd!  
 
Col lega AIOS en ANIOS, de laatste paar jaren van mijn promotie-onderzoek/schrijftijd 
heb ik met de meeste van jullie meegemaakt. Tijdens de rondleiding door het CDP hebben 
jullie toch een beetje kunnen proeven van mijn “pre-klinische” tijd J. Bedankt voor jullie 
interesse/inbreng/adviezen met betrekking tot mijn promotie-onderzoek!   
 
Daarnaast wil ik nog graag een aantal mensen bedanken die betrokken waren bij m’n 
onderzoek: Harry Kiewiet en Sytze Brandenburg van het KVI; Wim Tukker van de 
afdeling Radiologie;  Yvonne Sanders en collega’s van de afdeling Kaakchirurgie;  
Rudolf  de Boer,  Megan Cannon en Inge Vreeswijk-Baudoin van de afdeling 
Experimentele Cardiologie en Michel  Weij  van het CDP.  
 
Graag wil ik de leden van de leescommissie, bestaande uit Prof.  dr.  J .A.  Gietema, Prof.  
dr.  A.A.  Voors en Prof.  dr.  D.  De Ruysscher, heel hartelijk bedanken voor het 
beoordelen van mijn proefschrift.  
 
Mariëtte, lieve altijd attente vriendin en nu dan ook mijn paranimf! Al sinds de 
biologiestudie zijn we vriendinnen. Jij stapte over naar geneeskunde en ging promoveren, 
ik volgde je in de voetsporen. Jij werd AIOS in Groningen, ik werd ook AIOS in Groningen. 
Wat hebben we wat gemeenschappelijk, heel veel leuke dingen, maar helaas hebben we 
ook een vergelijkbare verdrietige tijd meegemaakt. Bedankt dat je er altijd voor me bent, je 
steun, al je attente kadootjes, onze altijd gezellige sport-activiteiten en zoveel meer!  
 
B iologen (Nienke,  Wil lemien, Ciska,  Marleen, Carmen en Janneke),  we zien 
elkaar niet heel vaak, maar de keren dat we elkaar zien is het weer als vanouds. Gezellige 
weekendjes weg/bami-dates/EK-WK schaatsen! Eindelijk mag ik dan ook promoveren, de 3e 
op een rij van onze groep. Jullie vroegen vaak, wanneer komt je feestje? Nou, hier issie 
dan! Op nog vele gezellige uitjes met jullie! 
 
Trudy,  van de (geneeskunde)studie! Samen studeren (en relativeren) in de UB/CMB, wat 
hebben we een gezellig tijd gehad en veel gelachen, zonder jou was m’n studietijd stukken 
minder leuk geweest J . 
 
Froul je  ( incl  Grethe),  wat hawwe we toch in bysondere freondinnegroep. In pear fan 
jim koe ik al foardat ik nei Grins gie, mar de measten fan jim fia de studentefereniging FFJ 
Bernlef. We binne freondinnen foar it leven wurden. Ik sjoch altyd enorm út nei ús 



151 

Dankwoord | Appendices

APP

Dankwoord 
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geographically far away now, you’re actually just a text message away.. Thanks for the good 
time we had and will have!     

Nynke, als ik aan jou denk moet ik weer terugdenken aan de keer dat we samen naar 
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elkaar niet heel vaak, maar de keren dat we elkaar zien is het weer als vanouds. Gezellige 
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op een rij van onze groep. Jullie vroegen vaak, wanneer komt je feestje? Nou, hier issie 
dan! Op nog vele gezellige uitjes met jullie! 
 
Trudy,  van de (geneeskunde)studie! Samen studeren (en relativeren) in de UB/CMB, wat 
hebben we een gezellig tijd gehad en veel gelachen, zonder jou was m’n studietijd stukken 
minder leuk geweest J . 
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wykeintsjes fuort/ytgroepke yn of om útens/jierdeifestijnen. Bedankt foar alles leaves en ik 
siz: Tsjoch op noch folle geselliche jierren! 
 
Joke F, wat bin we altyd moai fuort west frou! No kinst dan it resultaat dan in kear sjen 
wer’t ik al dy jierren mei besich west bin!  
 
Charly  en Francka,  laiverds, we hebben elkaar leren kennen tijdens onze co-schappen 
in Heerenveen. Wat hebben we veel meegemaakt in een relatief korte tijd, onvergetelijk. 
Ook al zijn we na de co-schappen alle 3 een andere richting uitgegaan, de basis van onze 
blijvende vriendschap is gelegd! Veel liefs! 
 
Annel ies,  jou leerde ik kennen tijden mijn onderzoeksstage bij de hematologie. We 
hebben altijd contact gehouden. Je bent een bijzonder, diepgaand persoon en oprecht 
geïnteresseerd in mensen. Ook altijd geïnteresseerd geweest in mijn werk/onderzoek, hier 
ligt mijn boekje dan J.  
 
Joke,  leave nicht, bedankt dast myn nederlandse samenvatting foar my neisjoen hast! Bist 
in kanjer! 
 
Laas,  dit is ien fan’e dingen dy’t we gemienskippelik hawwe, promoveren. Do wiest/bist 
altyd erch ynteresearre yn myn undersyk. Myn boekje is no klear, bin benijd nei dy fan dy! 
;) 
 
Coby,  altyd wol in praatsje paraat! Kunstroutes en jûntjes patat yn Dokkum binne net 
compleet sûnder Coby. Bedankt foar alles en foaral ek dat Coby der sa is foar ús heit en 
mem.  
 
Leave Heit  & Mem, stean altyd en oeral foar my klear. Ha my oeral de kâns foar jûn. 
Sûnder heit en mem hie ik hjir net stien. Wat bin ik trots en bliid mei sokke âlders. Ik wit net 
at ik it rêd om itselfde werom te dwan, al hoop ik it al. Myn promotiedei sil in moaie dei 
weze, mar tegelyk ek in ferdrietige dei omdat der in hiel belangryk persoan ûntbrekt, ús 
Gabri . Mar ik leauw dat hy der toch by is op dy dei en ek foar altyd by ús wêze sil. ! 
 
Lieve Rik,  mijn alles, wat hebben we het goed samen. Alles is leuker samen met jou. 
Samen klussen aan ons huis/camper/toekomst. Je had er altijd begrip voor als ik wat later 
thuis was of in’t weekend aan’t werk moest. Binnenkort mogen we samen aan iets heel 
belangrijks beginnen, dankbaarder kan ik niet zijn.  
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