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Chronisch obstructief longlijden ofwel ‘chronic obstructive pulmonary disease’ 
(COPD) is een veelvoorkomende longziekte die voornamelijk wordt 
veroorzaakt door roken. Deze ziekte veroorzaakt schade aan de longen, 
waardoor er minder zuurstof opgenomen kan worden. Daarnaast treedt bij 
deze ziekte luchtwegobstructie op. Hierdoor raken patiënten benauwd en 
worden normale activiteiten, zoals bijvoorbeeld traplopen, lastig. COPD wordt 
gekenmerkt door verschillende pathologische kenmerken zoals 
luchtwegvernauwing, ontsteking van de luchtwegen (bronchitis) en het 
omringende weefsel, afbraak van longblaasjes (emfyseem), vorming van 
littekenweefsel (fibrose) en een verhoogde slijmproductie. COPD kent een 
progressief verloop, waarbij de longfunctie en daarmee de kwaliteit van leven 
van de patiënten steeds verder afnemen. Op dit moment is COPD de vierde 
doodsoorzaak wereldwijd, en verwacht wordt dat deze ziekte in 2020 de derde 
doodsoorzaak zal zijn. De bestaande medicatie bestrijdt alleen de symptomen, 
maar niet de onderliggende oorzaak. Dit betekent dat sommige medicijnen het 
ziekteverloop weliswaar enigszins kunnen vertragen, maar dat volledig herstel 
of normalisatie van het longfunctieverlies niet mogelijk is. Daarom is het van 
groot belang dat er nieuwe therapieën ontwikkeld worden die zich richten op 
de mechanismen die ten grondslag liggen aan COPD. 
 
Een veelbelovend therapeutisch doelwit is de WNT signaal-transductieroute. 
Deze cascade bestaat uit meerdere eiwitten, waaronder WNT groeifactoren en 
FZD receptoren. De FZD receptoren zitten als het ware als een slot aan de 
buitenkant van verscheidene celtypen die in de long voorkomen. De WNT 
groeifactoren functioneren als een sleutel: door te binden aan de FZD 
receptoren wordt het slot geopend, waardoor de onderliggende cel geactiveerd 
wordt. Het is bekend dat de WNT signaaltransductieroute betrokken is bij 
weefselopbouw en weefselhandhaving in vele organen in het lichaam, 
waaronder de longen. Een normale regulatie van de WNT signaaltransductie is 
noodzakelijk voor gezonde longen, en een verstoorde regulatie kan bijdragen 
aan het ontstaan van longziekten. Recent onderzoek van onze basiseenheid 
toont aan dat de WNT-signalering anders gereguleerd is bij COPD. 
Longfibroblasten (bindweefselcellen betrokken bij het behoud van de structuur 
van de longen en luchtwegen) van COPD patiënten produceren een afwijkend 
profiel van WNT groeifactoren en FZD receptoren. Wij hebben aangetoond dat 
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de groeifactoren WNT-5A en WNT-5B en hun receptoren FZD2 en FZD8 
verhoogd tot expressie komen bij COPD patiënten. Daarnaast hebben wij 
aangetoond dat FZD8 betrokken is bij chronische bronchitis, 
luchtwegontsteking, en fibrose. Het is duidelijk dat verstoring van de WNT 
signaaltransductieroute bijdraagt aan de pathogenese van COPD, maar de 
onderliggende mechanismen hiervan zijn nog onbekend. Het onderzoeken en 
begrijpen van deze mechanismen is essentieel voor de ontdekking van nieuwe 
therapeutische aangrijpingspunten en het ontwikkelen van nieuwe 
geneesmiddelen gericht op de behandeling van COPD. De doelstelling van dit 
proefschrift is dan ook om de mechanistische rol van WNT-5A/5B signalering 
bij de pathogenese van COPD te onderzoeken.  
 
WNT-5A-en WNT-5B-gemedieerde ontstekingsprocessen 
Chronische ontsteking van de luchtwegen en het omringende bindweefsel 
(parenchym) draagt bij aan de luchtvernauwing en benauwdheid bij COPD. 
Door blootstelling aan sigarettenrook of andere schadelijke stoffen of deeltjes in 
de lucht (bijvoorbeeld veroorzaakt door het koken op houtvuur) worden 
verscheidene celtypen in de long geactiveerd, waaronder ontstekingscellen, 
zoals macrofagen en neutrofiele granulocyten en epitheelcellen. Activatie van 
deze cellen leidt tot afgifte van pro-inflammatoire stoffen (zoals cytokines) en 
stoffen die voor weefselafbraak (zoals proteases) zorgen. Langdurige activatie 
van deze processen door chronische blootstelling aan sigarettenrook resulteert 
in luchtwegvernauwing, emfyseem en structurele veranderingen aan de 
luchtwegen. Naast bovengenoemde cellen  hebben fibroblasten ook een 
mogelijke rol in COPD-gerelateerde ontstekingsprocessen. Zo zijn er studies die 
laten zien dat de expressie van de inflammatoire cytokines IL-6 en CXCL8 
verhoogd is in longfibroblasten van COPD patiënten ten opzichte van 
longfibroblasten van personen zonder COPD. Onze basiseenheid heeft eerder 
aangetoond dat longfibroblasten van COPD patiënten een afwijkend profiel van 
WNT groeifactoren en FZD receptoren produceren, en dat FZD8 betrokken is 
bij fibroblastactivatie en bij onstekingsprocessen van de luchtwegen. In 
hoofdstuk 2 hebben we onderzocht of WNT-5A en WNT-5B betrokken zijn bij 
longfibroblast-gemedieerde ontstekingsprocessen. Door fibroblasten te 
behandelen met WNT-5A of WNT-5B hebben wij aangetoond dat dit inderdaad 
het geval is. Behandeling met WNT-5B, en in mindere WNT-5A, resulteerde in 
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afgifte van IL-6 en CXCL8 door de fibroblasten. Tevens hebben wij laten zien 
dat FZD2 betrokken is bij de WNT-5B-geinduceerde CXCL8 afgifte, met 
daarnaast ook een mogelijke rol voor FZD8 in dit proces. Om deze bevindingen 
beter te kunnen vertalen naar het COPD ziektebeeld, hebben we de 
experimenten herhaald in longfibroblasten van COPD patiënten en personen 
zonder COPD. Ook in deze cellen induceerde WNT-5B de afgifte van IL-6 en 
CXCL8, maar deze afgifte was sterk verhoogd in de fibroblasten van COPD 
patiënten vergeleken met die van personen zonder COPD. Tevens was de 
basale genexpressie van WNT-5A en FZD2 verhoogd in fibroblasten van COPD 
patiënten. Deze resultaten tonen aan dat WNT-5A, WNT-5B en FZD2 betrokken 
zijn bij fibroblast-gemedieerde ontstekingsresponsen, en dat deze responsen 
verhoogd zijn bij COPD patiënten. Omdat WNT-5 signalering verhoogd is bij 
COPD en bijdraagt aan ontsteking vormt deze signalering een mogelijk nieuw 
therapeutisch aangrijpingspunt. 
 
Het effect van oxidatieve stress op WNT-5A-en WNT-5B-gemedieerde 
ontstekingsprocessen 

COPD wordt gekarakteriseerd door een hoge mate van oxidatieve stress. 
Oxidatieve stress is een stofwisselingstoestand waarin er een meer dan de 
normale fysiologische hoeveelheid reactieve zuurstofverbindingen (reactive 
oxygen species, oftewel ROS) aanwezig zijn in de cel. Deze ROS zijn schadelijk 
voor de cellen, doordat ze onder andere eiwitten, vetten en DNA beschadigen. 
Het roken van sigaretten verhoogt de productie van ROS, hetgeen bij COPD 
leidt tot zowel lokale als systemische oxidatieve stress. Deze oxidatieve stress 
draagt bij aan de pathologie van COPD, doordat het onder andere ontsteking 
van de luchtwegen en weefselafbraak bevordert.  
 
Oxidatieve stress kan mogelijk ook een effect hebben op WNT signalering. 
WNT groeifactoren zijn opgebouwd uit aminozuren, waaronder 
cysteïneresiduen. Het is bekend van cysteïneresiduen dat deze een 
oxidatiereactie met ROS kunnen aangaan, waardoor de structuur van het 
cysteïneresidu verandert. Het is echter nog niet bekend of blootstelling van 
WNT groeifactoren aan oxidatieve stress de structuur van de interne 
cysteïneresiduen verandert en of dit leidt tot een veranderde WNT-FZD 
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interactie. Een gewijzigde WNT-FZD interactie zou ertoe kunnen leiden dat de 
onderliggende signaaltransductieroute anders geactiveerd wordt. Om de rol 
van WNT signalering bij de pathogenese van COPD goed te begrijpen, is het 
dus van belang om te weten of oxidatieve stress de structuur van WNT 
groeifactoren - en daarmee de WNT-FZD interactie en onderliggende 
signalering - verandert. In hoofdstuk 3 hebben we dit onderzocht.  
 
WNT-5A en WNT-5B werden blootgesteld aan de oxiderende stof 
waterstofperoxide (H2O2), waarna het oxidatiepatroon van WNT-5A en WNT-
5B met behulp van massaspectometrie bepaald werd. Hieruit bleek dat oxidatie 
van WNT-5A en WNT-5B inderdaad leidt tot een veranderde structuur van de 
cysteïne residuen in deze WNT groeifactoren. Om de WNT-FZD interactie te 
bestuderen, werd gebruikt gemaakt van het “xCELLigence real-time cell 
analysis system”. Met behulp van deze techniek kan cellulaire activatie worden 
gemeten, wat een maat is voor de ligand-receptor interactie. Geoxideerd WNT-
5B induceerde een hogere cellulaire activatie in longfibroblasten en 
longepitheelcellen dan onbehandeld WNT-5B. Daarnaast leidde stimulatie van 
longfibroblasten met geoxideerd WNT-5B tot een hogere CXCL8 afgifte dan 
wanneer er met onbehandeld WNT-5B werd gestimuleerd. Tevens is er gekeken 
naar de expressie van markers van alveolaire type I en type II epitheelcellen in 
longweefsel van muizen dat in kweek was gebracht. Type I en II epitheelcellen 
zijn cruciaal voor de gasdiffusie in de longen en het behoud van de longblaasjes 
structuur. COPD wordt gekarakteriseerd door een verlies aan deze cellen, wat 
bijdraagt aan het ontstaan van emfyseem. Behandeling van muis longweefsel 
met geoxideerd WNT-5B verlaagde de expressie van de type II cel marker Sftpc 
ten opzichte van behandeling met onbehandeld WNT-5B. Dit suggereert dat 
oxidatie van WNT-5B kan bijdragen aan een verstoord weefselherstel. 
 
Tezamen duiden deze resultaten erop dat oxidatie van WNT-5A en WNT-5B 
resulteert in een veranderde structuur van de cysteïneresiduen in deze WNT 
groeifactoren en in een gewijzigde WNT-FZD interactie. Oxidatie van WNT-5B 
versterkt de pro-inflammatoire signalering en verlaagt de expressie van 
markers van weefselherstel. Deze mechanismen spelen mogelijk een rol in 
COPD, omdat zowel WNT signalering als oxidatieve stress verhoogd zijn bij 
deze ziekte. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of WNT groeifactoren bij 
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COPD patiënten een andere structuur hebben ten opzichte van gezonde 
personen en of dit bijdraagt aan de COPD pathogenese.  
 
Emfyseem en luchtwegvernauwing 
De cellen en de extracellulaire matrix in het parenchym rondom de luchtwegen 
dragen ook bij aan de luchtwegvernauwing bij COPD. Het parenchym reageert 
zowel passief als actief op de mechanische stimulatie die veroorzaakt wordt 
door constrictie van het gladde spierweefsel en kan zo bijdragen aan 
luchtwegvernauwing. In gezond longweefsel zorgt het parenchym voor 
elasticiteit die de constrictie van de luchtwegen tegengaat. Veranderingen in de 
structuur van het parenchym, zoals elasticiteitverlies bij emfyseem, kunnen 
luchtwegvernauwing bevorderen. Om een compleet beeld te krijgen van de 
mechanismen die een rol spelen in luchtwegvernauwing bij COPD is het dus 
van belang om ook de rol van het parenchym te bestuderen. Vooral in vroege of 
milde stadia van COPD is dit interessant, omdat veranderingen in het 
parenchym dan nog beperkt zijn en deze veranderingen mogelijk nog reversibel 
en behandelbaar zijn. Om een therapie te kunnen ontwikkelen die 
veranderingen in het parenchym herstelt, is het noodzakelijk dat we de 
mechanismen achter het ziekteproces begrijpen. Dit is nu nog niet voldoende 
het geval.  
 
Om de relatie tussen parenchymschade en luchtwegvernauwing te kunnen 
onderzoeken, hebben we een ‘precision cut lung slice’ (PCLS) model ontworpen 
en opgezet (hoofdstuk 4). Met de PCLS techniek kunnen longplakjes van 
proefdieren ex vivo (buiten het lichaam) bestudeerd worden. In deze plakjes 
blijft de longstructuur intact. Doordat de longplakjes ex vivo behandeld worden, 
kunnen veel condities binnen één dier getest worden waardoor er minder 
proefdieren nodig zijn. In dit model kan de mate van emfyseem 
gekwantificeerd worden door de ‘mean linear intercept’ (Lmi) te bepalen, 
hetgeen een maat is voor de gemiddelde grootte van de vrije alveolaire ruimte 
in de longen. Hoe meer emfyseem, hoe groter deze vrije ruimte zal zijn, wat 
resulteert in een hogere Lmi waarde. Tevens kan met behulp van microscopie 
de bindweefselstructuur van het parenchym bestudeerd worden. Daarnaast kan 
de luchtwegvernauwing goed bestudeerd worden door een contractiele stof (in 
dit geval methacholine) toe te voegen aan de longplakjes.  
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In het PCLS model dat wij opgezet hebben, werden de longplakjes van C57Bl/6 
muizen ex vivo behandeld met elastase of H2O2 om parenchymschade te 
induceren. Elastase en H2O2 veroorzaken schade aan het longweefsel die de 
schade zoals die gezien wordt bij COPD nabootst. Elastase breekt elastine af in 
het parenchym af en zorgt zo voor en een verminderde elasticiteit en emfyseem 
in het longweefsel. H2O2 induceert schade via oxidatieve stress, hetgeen ook een 
kenmerk van COPD is. Met dit model hebben wij in hoofdstuk 4 aangetoond 
dat elastase, maar niet H2O2, in staat is om de Lmi te verhogen en dus om 
emfyseem te induceren. Daarnaast tastte elastasebehandeling de vezelstructuur 
van zowel elastine als collageen aan, terwijl H2O2 behandeling dit effect niet 
had. Elastase, maar niet H2O2, verhoogde de methacholine-gemedieerde 
luchtwegvernauwing en verminderde de chloroquine-gemedieerde 
luchtwegrelaxatie.  Behandeling van de longplakjes met elastase verlaagde de 
expressie van alveolaire type I en II markers. Daarentegen verlaagde H2O2 
behandeling alleen de genexpressie van alveolaire type I markers.  
 
Uit deze resultaten kan geconcludeerd worden dat verstoring van de 
elastinevezelorganisatie resulteert in schade aan de longblaasjes en de 
parenchymstructuur. Dit leidt tot een verlaagde elasticiteit van het parenchym, 
waardoor het parenchym minder goed in staat is om luchtwegvernauwing 
tegen te gaan, resulterend in verhoogde luchtwegvernauwing. Deze 
bevindingen hebben mogelijk ook betrekking op COPD, omdat deze 
aandoening gekarakteriseerd wordt door een verstoorde parenchymstructuur. 
Het is zeer waarschijnlijk dat de parenchymschade bij COPD bijdraagt aan een 
verlies van longfunctie door de luchtwegbiomechanica te verstoren. Het 
parenchym kan dus een veelbelovend therapeutisch aangrijpingspunt zijn voor 
de behandeling van COPD. Ons PCLS model is geschikt om bepaalde 
structurele pathofysiologische aspecten van COPD na te bootsen, en is geschikt 
om nieuwe therapeutische aangrijpingspunten te onderzoeken. 
 
Interactie tussen WNT-5A/B, veroudering van de long en longschade 
COPD wordt beschreven als een ziekte van versnelde longveroudering. De 
longfunctie neemt per definitie af tijdens normale veroudering, maar het roken 
van sigaretten versnelt deze afname van longfunctie bij COPD patiënten. Het 
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stoppen met roken remt de snelheid van de longfunctieafname wel, maar er 
vindt geen herstel plaats van de longfunctie naar een voor de leeftijd normale 
waarde. Uit recente onderzoeken blijkt dat WNT-5 signalering geassocieerd is 
met zowel COPD als veroudering. Zo is de expressie van zowel WNT-5A als 
WNT-5B verhoogd bij COPD, en komt WNT-5A verhoogd tot expressie in de 
oudere long. Tevens is  aangetoond dat WNT-5A veroudering van 
bloedstamcellen induceert. Daarnaast is bekend dat WNT-5A weefselherstel in 
de long verstoort. Er zijn dus duidelijke indicaties dat WNT-5 signalering zowel 
betrokken is bij veroudering als bij weefselschade in de longen, maar de 
interactie tussen longveroudering, weefselschade en deze groeifactoren is nog 
niet duidelijk. Het doel van hoofdstuk 5 was om deze interactie te onderzoeken. 
Ook hebben we in hoofdstuk 5 gekeken naar het effect van veroudering op de 
interactie tussen het parenchym en luchtwegvernauwing. Om dit te kunnen 
onderzoeken, hebben we het PCLS model zoals opgezet in hoofdstuk 4 
gebruikt. Longplakjes van zowel jonge als oude muizen werden ex vivo 
behandeld met elastase, WNT-5A of WNT-5B. Na deze behandeling werden de 
parenchymstructuur, luchtwegvernauwing en genexpressie van markers van 
alveolaire type I en type II epitheelcellen en van veroudering in de longplakjes 
bepaald. 
 
Onbehandelde longplakjes van oude muizen vertoonden een verhoogde 
genexpressie van de verouderingsmarker p16 en een veranderde genexpressie 
van alveolaire markers ten opzichte van onbehandelde longplakjes van jonge 
muizen. Daarnaast vertoonden onbehandelde longplakjes van oude muizen een 
verstoorde elastine- en collageenvezelstructuur vergeleken met onbehandelde 
longplakjes van jonge muizen. Elastasebehandeling had alleen een effect op de 
longplakjes van jonge muizen, waar het de parenchymstructuur aantastte, de 
aveolaire marker genexpressie veranderde en de luchtwegvernauwing 
verhoogde. Een interessante waarneming was dat de parenchymstructuur en de 
luchtwegvernauwing in de elastase-behandelde jonge longplakjes gelijk waren 
aan de aan de parenchymstructuur en luchtwegvernauwing in de 
onbehandelde oude longplakjes. Dit impliceert dat behandeling van longplakjes 
van jonge muizen met elastase een verouderd fenotype induceert in deze 
longplakjes. Als laatste hebben we in dit hoofdstuk aangetoond dat WNT-5A en 
WNT-5B genexpressie positief gecorreleerd is aan veroudering, en dat 
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behandeling met WNT-5B de alveolaire marker genexpressie alleen verlaagt in 
longplakjes van jonge muizen. De WNT-5B-gemedieerde verlaging van de 
alveolaire genexpressie kwam daarbij overeen met de elastase-gemedieerde 
verlaging. 
 
Bovengenoemde resultaten laten zien dat de basale luchtwegvernauwing 
verhoogd is in oudere muizen. In hoofdstuk 4 hebben we aangetoond dat een 
verstoorde parenchymstructuur bijdraagt aan een verhoogde 
luchtwegvernauwing. Het is dan ook waarschijnlijk dat de verhoogde basale 
luchtwegvernauwing in de oude muizen in ieder geval deels veroorzaakt wordt 
door de verstoorde elastinevezelstructuur in deze muizen. Tevens hebben we 
aangetoond dat WNT-5 signalering versterkt wordt tijdens veroudering en 
bijdraagt aan alveolaire schade. Onze bevindingen ondersteunen de hypothese 
dat WNT-5 signalering veranderd is veroudering, en dat WNT-5 signalering 
waarschijnlijk bijdraagt aan het ontstaan van longweefselschade. Omdat COPD 
een ziekte van versnelde longveroudering is, zal een beter begrip van de 
interacties tussen veroudering en weefselschade bijdragen aan de zoektocht 
naar een nieuw therapeutisch aangrijpingspunt voor de behandeling van 
COPD. Het onderdrukken van WNT-5-gemedieerde signalering via het 
remmen van de receptor of de onderliggende signalering kan hierbij een 
mogelijk therapeutisch doelwit zijn.  
 
Klinische implicaties  
Het hoofddoel van dit proefschrift was om de mechanistische rol van WNT-5A 
en WNT-5B in COPD pathogenese te onderzoeken. We hebben laten zien dat 
WNT-5A, WNT-5B, FZD2 en FZD8 betrokken zijn bij fibroblast-gemedieerde 
ontstekingsprocessen, en dat oxidatieve modificatie van WNT-5B dit 
ontstekingsproces verergert. Daarnaast hebben we een PCLS model opgezet 
waarin we het verband tussen een verstoorde parenchymstructuur en een 
verhoogde luchtwegvernauwing hebben aangetoond. Ditzelfde model hebben 
we gebruikt om de interactie tussen WNT-5A/B, veroudering van de long en 
longschade te onderzoeken. Hierin hebben we aangetoond dat WNT-5B 
geassocieerd is met veroudering van de long en longschade. Tezamen laten de 
resultaten in dit proefschrift zien dat WNT-5B, WNT-5A, FZD2 en FZD8 
bijdragen aan processen die bijdragen aan de pathogenese van COPD. Het 
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onderdrukken van bovengenoemde WNT groeifactoren en FZD receptoren is 
dan ook mogelijk een therapeutisch aangrijpingspunt voor de behandeling van 
COPD. De WNT signaaltransductie route is echter een zeer complex systeem, 
waarbij het effect van individuele WNT groeifactoren afhankelijk kan zijn van 
de aanwezige receptoren. Daarnaast kan het effect ook verschillen per celtype. 
Dit heeft als gevolg dat dezelfde WNT groeifactor zowel positieve als negatieve 
effecten op  longschade en -herstel kan hebben, terwijl alleen de negatieve 
effecten uitgeschakeld moeten worden in de behandeling van COPD. Omdat 
het effect van WNT groeifactoren kan verschillen per celtype en de long uit vele 
celtypen bestaat, is het belangrijk om de gehele long in acht te nemen tijdens het 
ontwikkelen van nieuwe medicatie gericht op de WNT signaaltransductieroute. 
Het PCLS model dat wij in hoofdstuk 4 ontwikkeld hebben, heeft een intacte 
longstructuur. Dit model is dus geschikt om de vroege effecten te onderzoeken 
van nieuwe stoffen gericht op de WNT cascade. Het PCLS model heeft echter 
wel de beperking dat ontstekingsprocessen niet goed kunnen plaatsvinden 
doordat PCLS geen bloed bevatten en hierdoor de ontsteking-gerelateerde 
celinfiltratie niet aanwezig is. Deze beperking moet in ogenschouw genomen 
worden bij de interpretatie van resultaten verkregen door experimenten met 
PCLS.  
 
Zowel WNT-5A en WNT-5B als FZD2 en FZD8 zouden onderdrukt kunnen 
worden met nieuw te ontwikkelen medicatie. Omdat de effecten van WNT 
groeifactoren bivalent kunnen zijn, is het therapeutisch gezien specifieker en 
dus efficiënter om de receptoren te onderdrukken. FZD2 -en FZD8-
gemedieerde signalering kan geremd worden door antilichamen die aangrijpen 
op deze receptoren. Antilichamen kunnen voorgesteld worden als stoffen die 
het slot (de receptor) blokkeren. Hierdoor kunnen er geen WNT groeifactoren 
(de sleutels) meer binden, en vindt er dus geen signalering plaats. Tevens 
kunnen er “small molecule inhibitors” ontwikkeld worden. Dit zijn stoffen met 
een laag moleculair gewicht, in tegenstelling tot de vaak grote en zware 
antilichamen. Small molecule inhibitors kunnen FZD2 en FZD8 ook remmen, en 
hebben als voordeel dat ze makkelijker in cellen doordringen dan antilichamen 
omdat ze veel kleiner zijn en hierdoor minder gehinderd worden door de 
cellulaire barrières.  
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Tijdens het ontwikkelen van stoffen die ingrijpen op de WNT 
signaaltransductieroute voor de behandeling van COPD dient de rol van 
oxidatieve stress in ogenschouw genomen te worden.  In hoofdstuk 3 hebben 
we aangetoond dat oxidatieve stress WNT-5B structureel modificeert. Hierdoor 
veranderde de WNT-FZD interactie, wat leidde tot een versterkte WNT-5B-
gemedieerde ontstekingsrespons. COPD wordt gekarakteriseerd door een hoge 
mate van oxidatieve stress. Hierdoor is het mogelijk dat de WNT groeifactoren 
en FZD receptoren in COPD patiënten een veranderde structuur hebben ten 
opzichte van gezonde personen. Om medicatie te kunnen ontwikkelen die 
efficiënt aangrijpt op WNT signalering in COPD is het dus belangrijk om de 
precieze structuur van de WNT groeifactoren en FZD receptoren in COPD 
patiënten te bepalen. Dit zou bijvoorbeeld gedaan kunnen worden met  
massaspectometrie. 
 
Samengevat vormt het ingrijpen op de WNT signaaltransductie een 
veelbelovend nieuw therapeutisch aangrijpingspunt voor de behandeling van 
COPD. Voor het zover is, dienen er echter eerst FZD-specifieke antilichamen of 
small molecule inhibitors ontwikkeld te worden. De ontwikkeling van deze 
stoffen zou de volgende doorbraak kunnen zijn in de zoektocht naar nieuwe 
medicatie gericht op behandeling van COPD.  
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‘’Soms denk ik uren na en heb ik nog niks op papier, een andere keer bereik ik 
precies datzelfde in vijf minuten.’’ Herman Finkers  

 
Hoe relatief en wonderlijk het fenomeen tijd is, is mij tijdens de afgelopen jaren 
goed duidelijk geworden. Het voelt als de dag van gisteren dat ik de afdeling 
Moleculaire Farmacologie op 1 december 2012 binnen wandelde. Toch ben ik 
nu, vier-en-een-half jaar later, echt al toegekomen aan het schrijven van het 
dankwoord van mijn proefschrift. Nog wonderlijker is hoeveel je kan leren en 
groeien in slechts een paar jaar tijd. Toen ik begon aan mijn PhD kon ik in ieder 
geval nog niet bevroeden hoeveel méér ik zou leren dan ik van tevoren 
verwacht had. Dat ik zoveel heb kunnen en mogen leren, heb ik te danken aan 
de mensen om mij heen. Mensen die ik dan ook graag wil bedanken. 
 
Ten eerste mijn dagelijkse supervisor en promotor Reinoud. Reinoud, al tijdens 
mijn sollicitatiegesprek hebben we naast het bespreken van serieuze 
onderwerpen ook gelachen om grappen heen-en-weer. Dit gaf mij van meet af 
aan direct een goed gevoel. Ik denk dat humor dan ook een zeker een rode 
draad is geweest in onze samenwerking de afgelopen jaren, waarbij  zekere 
kantoordecoratie een terugkerend thema was. Jouw begeleiding zorgde ervoor 
dat ik mijn weg kon vinden in de moleculaire biologie, een veld waar ik nog 
maar amper ervaring in had. Ik heb enorm veel gehad aan onze 
wetenschappelijke discussies. Niet alleen zorgden deze gesprekken voor meer 
inzicht in de materie, maar ze leerden mij ook om beter te focussen en 
onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken. Af en toe moest ik je wel even 
vragen een aantal denkstappen terug te gaan in jouw uitleg, omdat je zelf wel 
eens vergeet hoeveel inzicht en overzicht je hebt. Dat ik je daar zonder 
problemen op kon wijzen geeft ook meteen hoe fijn het was om je samen te 
werken: alles kon besproken worden. Niet alleen op wetenschappelijk gebied 
heb ik veel van je geleerd, maar ook op persoonlijk vlak. Hoe jij je talloze taken 
combineert met een persoonlijke en respectvolle manier van leidinggeven, en 
ook nog tijd vindt om af en toe mee te gaan borrelen, vind ik erg inspirerend. 
De keer dat je mee hebt geholpen toen mijn protocol tot middernacht uitliep en 
je pizza bestelde, zal ik ook niet snel vergeten. Ik heb dankzij jouw begeleiding 
kennis en ervaring opgedaan waardoor ik zowel op wetenschappelijk als 
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persoonlijk vlak gegroeid ben, en ik kijk met erg veel plezier terug op de 
afgelopen jaren.  Reinoud, bedankt voor je optimistische insteek, alle goede 
adviezen en de fijne begeleiding. 
 
Herman, bedankt voor de scherpzinnige (maar altijd vriendelijke!) revisies op 
mijn schrijfwerk. Je bent een grote bron van kennis, wat ook altijd bleek uit de 
nuances die je toebracht aan de wetenschappelijke discussies tijdens de 
werkbesprekingen door precies de juiste vragen te stellen. Als afdelingshoofd 
was je altijd zeer betrokken bij het wel en wee van de groep. Ik heb mij hierdoor 
altijd welkom gevoeld, ook als beginnend PhD-kandidaat. Naast jouw 
enthousiasme voor de farmacologie van de longen ben je minstens even 
enthousiast over kunst en muziek, en het was altijd leuk om hierover met je te 
praten. Ik vond het erg inspirerend om te zien dat je jouw passies voor 
wetenschap en muziek wist te combineren, bedankt voor dit voorbeeld. 
 
Martina, ook jij bent een onuitputtelijke bron van kennis en je hebt mij vaak 
laten zweten tijdens mijn presentaties door pittige vragen te stellen. Vragen die 
er eigenlijk altijd voor zorgden dat ik nog een keer naar experimentele mijn 
opzet ging kijken en deze vervolgens verbeterde. Het belang van goede controle 
experimenten is mij nu zonder meer duidelijk! Naast jouw tomeloze inzet 
tijdens de werkbesprekingen, wil ik je ook graag bedanken voor jouw 
vertrouwen in mij als docent en jouw hulp daarbij. Het is prettig om samen te 
werken met iemand die niet in problemen, maar in uitdagingen en dus in 
oplossingen gelooft. Ik weet zeker dat we komend jaar mooi onderwijs gaan 
neerzetten. 
I would like to thank the members of the reading committee, prof. dr. H.I. 
Heijink, prof. dr. A.M.W.J. Schols, and prof. dr. R. Farré for their time and effort 
to critically assess my thesis. 
 
Corry-Anke, bedankt voor jouw hulp bij hoofdstuk 2. We hebben mooie 
resultaten behaald met de primaire fibroblasten van COPD patiënten, 
resulterend in een publicatie. Bedankt voor jouw input, zowel specifiek bij dit 
hoofdstuk als meer in het algemeen door de feedback die je gaf en de vragen 
die je stelde tijdens mijn GRIAC presentaties. 
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I also would like to thank Frank, Hjalmar, and Peter. Your expertise on 
chemistry helped me tremendously with the designing and execution of the 
experiments for chapter 3. Thank you for taking the time to walk me through 
technical details. I enjoyed our conversations and learned a great deal from it. 
 
Cécile, your input improved chapter 4 tremendously. It was nice to have 
discussions with you over the contents of this chapter, which resulted in a 
publication. Thank you for your effort and help. 
 
Tim, je bent een geval apart, maar wel op de best mogelijke manier! We zijn 
bijna tegelijk aan onze PhD begonnen en gedurende onze PhD zijn we goed 
bevriend geraakt. Ik heb veel respect voor hoe jij onderzoek doet, en ik weet 
zeker dat jij het nog veel verder gaat schoppen in de wetenschap. Het was altijd 
erg leuk om je lastig te vallen met ongevraagde koffiepauzes tijdens jouw 
filosofische overpeinzingen, en ik heb veel gelachen om jouw ietwat cynische 
humor tijdens dat soort momenten. Buiten het werk om spraken we ook vaak af 
voor de nodige borrels en feestjes, en ik kijk daar met enorm veel plezier op 
terug. Je zit nu in het buitenland, maar de koffie/whisky staat altijd voor je klaar 
in Groningen. Bedankt voor de leuke tijd op het lab, en bedankt dat je mijn 
paranimf wilt zijn. 
David, I really enjoyed having you as colleague. This of course was not just 
because of your fabulous British accent, but also because of your kind attitude 
on the working floor and your great sense of humour. Once you joined our 
department, we quickly became friends, and together with Tim we had quite 
some fun. I am sure we will remain friends, even if we are not seeing each other 
that often. Thank you for being such a nice colleague and friend. 
 
Loes, gedurende de afgelopen paar jaar heb ik met heel wat mensen het kantoor 
gedeeld, maar geen een daarvan was zo efficiënt als jij. Ik heb veel respect voor 
jouw harde manier van werken, en hoe je dat combineert met jouw sociale 
leven. Daarnaast was het natuurlijk ook gewoon gezellig om jou als 
kantoorgenoot te hebben en kon ik altijd bij je terecht als ik vragen had, wat erg 
fijn was. En waar zouden we (letterlijk) geweest zijn als we TomTomLoes™ niet 
bij ons hadden gehad op de buitenlandse congressen? Inmiddels zitten we niet 
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meer bij elkaar op kantoor, maar gelukkig delen we nog wel de pauzes. Je bent 
een erg fijne collega, bedankt daarvoor. 
 
Anita, jou wil ik ook graag bedanken. Je bent een ras optimist pur sang, en dat 
waardeer ik ontzettend aan je. Zeker wanneer je een rotdag hebt omdat je 
celkweek geïnfecteerd is met schimmels, je western blot geen bandjes heeft en 
de pcr primers zoek zijn, is het enorm fijn om een collega te hebben die goed 
kan relativeren. Ook als schoonzus is die eigenschap natuurlijk heel fijn! Anita, 
bedankt voor al jouw hulp en gezelligheid de afgelopen jaren. 
 
Pavan, sitting next to you in the office was very good for my general education, 
and at times rather bad for my productive output. I very much enjoyed our 
conversations about basically every subject one can come up with, from politics 
to cultural differences to time traveling. And the Oxford comma of course, I am 
not sure if we ever came to an understanding about that particular subject. Your 
optimistic outlook on the world is rather contagious, and I thank you for that. I 
wish you all the best for the future.  
 
Susan, ik ben erg blij met jou als kantoorgenoot. Ook jij bent zeer optimistisch 
ingesteld en een ster in relativeren, dank daarvoor. Daarnaast is het ook altijd 
handig om een collega te hebben met wie je een diepzinnige discussie over de 
definitie van een kort pittig kapsel kan voeren. 
 
John-Poul, you gave the words ‘asymmetric division’ a complete new 
dimension. You are one of the most enthusiastic scientists I have ever met and I 
am sure you will succeed in whatever mad scientist project you will be doing. 
However, I am still not sure about your methods of drinking tea with an awful 
lot of milk in it. Thank you for being such an enthusiastic colleague.  
 
Sophie, Carolina, Annet en oud-collega Mark, natuurlijk wil ik ook jullie graag 
bedanken. Als analisten en technici houden jullie het lab vaak letterlijk en 
figuurlijk overeind. Mark, bedankt voor jouw hulp (en humor!) bij mijn 
projecten, zeker in het begin was het erg fijn dat je mij alles kon uitleggen. 
Sophie, bedankt voor jouw hulp met de muizen en voor de gezelligheid op het 
lab.  Ik kan altijd met je lachen, al ben ik soms natuurlijk wel een beetje bang 
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voor je. Carolina, we zijn het misschien niet altijd eens over de voordelen van 
yoga, maar ik vind het erg leuk om met je te kletsen over alle aspecten van het 
leven. Daarnaast heb je me regelmatig uit de brand geholpen met niet-
werkende pipetten en gecrashte apparaten, dank daarvoor.  
 
Uiteraard wil ik ook graag alle andere (oud)collega’s bedanken voor de 
samenwerking: Marieke, Tjitske, Kuldeep, Hana, Anouk, Sepp, Pablo, Boy, 
Wilfred, Vessa, Wim, Bing, Hoeke, Janneke, Jacques, Amalia, Xuelin, Mariska, 
Xinhui, Inge, Haoxiao, Marina en Birgit. Marieke, het was fijn om jou als 
kantoorgenoot te hebben. Je was altijd behulpzaam en vrolijk, bedankt. 
Kuldeep, I really enjoyed our little coffee breaks when we had conversations 
about cultural differences about India and the Netherlands. Besides, you helped 
me tremendously with start of my PhD as my work was in the line of your 
work. Thank you for your help (and all the kinase inhibitors!). 
 
Students 
During my PhD I supervised quite some students, and I would like to specially 
thank Laurens, Sule, Guilherme, and Marit. Laurens, Sule and Guilherme, all 
three of you substantially contributed to this thesis, and for Laurens and Sule 
this already resulted in a co-authorship. Guilherme, I truly hope you will be 
able to pursuit a career in research as I think you are totally fit for it. Marit, you 
were working on a project related to my research and you helped me out with 
bits and pieces of my project, which was very welcome. I learned quite 
something from supervising the four of you as you kept me sharp with all your 
questions. Thank you for your effort and also for the good times. 
 
GRIAC 
Ook wil ik graag alle mensen binnen GRIAC bedanken voor hun input tijdens 
de GRIAC presentaties. Door alle vragen vanuit verschillende invalshoeken heb 
ik een bredere kijk op (long)onderzoek gekregen, dank daarvoor. 
 
Vrienden & familie 
Natuurlijk zijn het niet alleen collega’s die ik wil bedanken, zonder vrienden en 
familie was dit proefschrift niet tot stand gekomen. In ieder geval niet op de 
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fijne wijze zoals het nu gegaan is. Onderzoek kent ook veel frustrerende 
momenten, en dan is het enorm fijn om een stabiele thuisbasis te hebben. 
Als ik het over vrienden heb, dan moet ik natuurlijk beginnen bij Els. Els, we 
zijn al tien jaar vriendinnen door dik en dun (vooral dun, zou jouw vriend 
Weijer zeggen) en ik beschouw je als mijn zus. Tien jaar geleden hebben we 
elkaar ontmoet via jouw broertje Jaap, ook al zo’n goede vriend. We zijn toen 
begonnen met praten en eigenlijk nooit meer opgehouden. We denken altijd 
aan elkaar op hetzelfde moment, wat eens te meer blijkt als we elkaar op precies 
hetzelfde moment proberen te bellen of te appen. Bedankt voor jouw 
onvoorwaardelijke steun, jouw humor, jouw eerlijkheid en voor de liters thee, 
koffie en wijn. 
 
Laura, jou ken ik ook al een lange tijd aangezien we samen biologie zijn gaan 
studeren en je al snel mijn huisgenoot werd. Ik heb goede herinneringen aan 
onze avonturen aan de Rengersstraat, vooral de barbecues met alle huisgenoten 
op een balkon van één vierkante meter waren een uitdaging. Jouw vriend 
Steven leerde ik kennen nadat ik op een morgen een tot dan toe onbekende lage 
mannenstem uit de douche achter de keuken hoorde komen. Na een tijdje 
kwam Steven ook bij ons wonen en deed hij vrolijk mee met de Wallace & 
Grommit marathons. Ondertussen hebben jullie al een heus gezin en het maakt 
mij erg blij jullie samen met de F1 generatie te zien. Ook al zien we elkaar nu 
iets minder vaak, de vriendschap is er niet minder om.  
 
Mijn andere paranimf en tevens goede vriend Willem wil ik uiteraard ook 
bedanken. Willem, we kennen elkaar al sinds ik lid werd van de 
studentenvereniging waar jij al bij zat. Ik heb goede herinneringen aan de tijd 
dat we samen in commissies zaten en we van alles organiseerden, en ik ben erg 
blij dat we ook na onze studententijd goede vrienden zijn gebleven. De 
bourgondische etentjes met jou en Loes zijn altijd een groot succes (bedankt 
voor alle toetjes Loes!). Je bent een van aardigste mensen die ik ken, en jouw 
enthousiasme over nerdy onderwerpen zoals bordspellen maakt dat zelfs ik 
bijna ga meedoen. Bijna dan, hè. Tevens ben je de koning van de woordgrap, 
eigenlijk tot vervelends aan toe, maar toch moet ik er altijd om lachen. Willem, 
bedankt voor jouw vriendschap en bedankt dat je mijn paranimf wilt zijn.  
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Jantine, Gavin, Brenda, Renee, Floris en Enno, ook jullie wil ik graag bedanken 
voor alle leuke etentjes, feestjes en andere ongein. Dat er nog velen mogen 
volgen. 
 
Pa en ma, jullie hebben mij altijd in alles gesteund en hebben altijd een rotsvast 
vertrouwen in mij. Pa, ik denk dat ik nu toch wel ietsje verder ben gekomen dan 
de jou in de jaren ’60 aangeleerde definitie van een cel: ‘Een cel is een klompje 
protoplasma met een kern’. Bedankt voor jullie steun en de mogelijkheid tot 
eindeloze discussies binnen het gezin over welk onderwerp dan ook, ik heb 
daar veel van geleerd. En ja broers Maurits en Paul, van jullie heb ik ook veel 
geleerd, ik geef het toe. Schoonzus Marin, ik ben blij dat Paul jou als vrouw 
heeft: jij kan hem eindelijk een beetje opvoeden. Schoonzus Anita, ik heb je al 
eerder genoemd in dit dankwoord, maar ik ga je bij de familiesectie uiteraard 
niet overslaan! 
 
Schoonfamilie Stam, jullie ook bedankt voor jullie steun. Hanneke en Martin, ik 
voel mij altijd welkom bij jullie, wat erg fijn is. Emiel en Nienke, het is altijd 
gezellig om jullie te zien. Emiel, met jou heb ik er eindelijk een jonger broertje 
bij gekregen, wat een welkome aanvulling is op het al hebben van twee oudere 
eigenwijze broers. Hoe jij je best had gedaan voor mijn Sinterklaassurprise toen 
ik nog maar net in jullie familie was, zal ik niet snel vergeten.  
 
Lieve Wolter, jou heb ik natuurlijk voor het laatst bewaard in dit dankwoord. 
Als er een award zou bestaan voor echtgenoten van promovenda’s, zou jij die 
award zonder meer gekregen hebben. Zonder jouw onvoorwaardelijke steun 
was het maken van dit proefschrift een stuk moeilijker geweest. Je hebt mij 
geholpen op alle fronten, van geduldig luisteren naar mijn gevloek over een 
mislukt experiment, het aanhoren van monologen over WNT signalering, tot 
het helpen met de vormgeving van dit proefschrift. Met jou kan ik sparren over 
ieder onderwerp, en je zorgt er voor dat ik een bredere kijk op zaken krijg. We 
dagen elkaar uit, houden elkaar scherp en vullen elkaar aan. Bedankt voor al je 
liefde, steun en geduld. Ik houd van je.  
 
Eline 
Groningen 2017 
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The author of this thesis was born in Groningen, the Netherlands, on the 14th of 
May 1988. After finishing her pre-university education (athenaeum Dollard 
College Hommesplein, Winschoten) in 2006, she studied Biology at the 
University of Groningen. During her studies she was a student-assistant for the 
Bachelor Biology courses Biomedical Research and Biochemistry. In addition 
she was working as a junior researcher for the department of Clinical 
Pharmacology. She obtained her BSc degree in 2009 and her MSc degree in 2012 
(cum laude). Her master thesis on long-term physiological and cognitive 
consequences of anorexia in adolescence was completed at the department of 
Neuroendocrinology, University of Groningen, and the department of 
Psychological Sciences, Purdue University. Following her graduation, she 
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