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Nederlandse samenvatting

Kritisch zieke patiënten die extra verpleegkundige- of medische zorg 
nodig hebben worden op de afdeling Intensive Care van een ziekenhuis 
behandeld. Bij deze patiënten functioneren vaak een of meer vitale organen 
niet goed. Voorbeelden van kritisch zieke patiënten zijn patiënten die 
lijden aan bloedvergiftiging (septische shock), ernstige bloedingen hebben 
(verbloedingsshock) of dit zijn patiënten die een (openhart)operatie hebben 
ondergaan. Bij deze patiënten is de bloeddoorstroming in de kleinste 
bloedvaatjes, de haarvaatjes in organen, verstoord. De haarvaatjes zijn 
dan ‘lek’ en ontstoken, wat kan leiden tot vochtophoping (oedeem) en het 
uittreden van ontstekingscellen uit de bloedstroom, wat in deze patiënten 
uiteindelijk kan leiden tot orgaanfalen.

Het is niet goed bekend hoe lekke en ontstoken haarvaatjes bij kritisch 
zieke patiënten ontstaan. Het doel van het onderzoek dat in dit proefschrift 
is beschreven was om te onderzoeken hoe de bloedvatwandcellen zich 
gedragen in bloedvaten van kritisch zieke patiënten en in muizen- en 
celkweek modellen die deze kritische ziekte nabootsen. Hierdoor kunnen 
we beter begrijpen hoe afwijkingen in het gedrag van deze cellen ontstaan, 
zodat we geneesmiddelen kunnen ontwikkelen om organen van deze 
patiënten te beschermen. We hebben voornamelijk de moleculen van het 
Angiopoietine/Tie2 (Ang/Tie2) systeem bestudeerd. Dit Ang/Tie2 systeem 
regelt in gezonde, goed functionerende bloedvaten dat ze niet lekken en 
geen ontstekingscellen aantrekken. In het bloed van patiënten die een 
openhartoperatie hebben ondergaan hebben we gemeten dat de balans 
van de moleculen van het Ang/Tie2 systeem verstoord is. Deze verstoring 
in het bloed is groter wanneer deze patiënten nierfalen ontwikkelen. Verder 
hebben we beschreven dat de balans van het Ang/Tie2 systeem door 
verminderde aanmaak van Tie2 ook is verstoord in de nieren van septische 
shock patiënten die op de intensive care zijn overleden aan nierfalen. In het 
laboratorium hebben we in celkweek-modellen aanwijzingen gevonden dat 
de verstoring van de balans in het Ang/Tie2 systeem komt door verstoring 
in de bloeddoorstroming. In muizenmodellen waarin de verstoorde balans 
van het Ang/Tie2 systeem in kritische ziekte is nagebootst, zien we echter 
niet dat bloedvatwandcellen zich heel anders gedragen wanneer het eiwit 
Tie2 verminderd wordt aangemaakt. Vervolgonderzoek zal zich richten op 
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het ontrafelen van de onderliggende mechanismen van bloedvatwandcellen 
en de rol van het Ang/Tie2 systeem in kritisch zieke patiënten en in modellen 
hiervan.
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Ik ben heel trots dat ik de eindstreep heb gehaald! Meer dan eens besef ik 
dat promoveren echt niet zonder hulp lukt. Gedurende de afgelopen jaren 
heb ik met zoveel verschillende mensen gewerkt dat het bijna onmogelijk is 
om iedereen bij naam te noemen. Toch wil ik een aantal mensen noemen die 
mij hierbij hebben geholpen. 

Als allereerste mijn eerste promotores Ingrid Molema. Ingrid, jij hebt mij het 
vertrouwen en de ruimte gegeven om me te ontwikkelen. Jouw onuitputtelijke 
energie is aanstekelijk, maar vooral jouw kritische blik hield mij scherp. We 
hadden van te voren niet kunnen weten dat we zo’n lol zouden beleven aan 
het maken van de Tie2 knockout muis. Niet zozeer aan de analyses, maar 
meer aan de hobbels die we hebben overwonnen. De Whatsapp-groep “de 
lamme en de blinde” is niet voor niets opgericht . Ik kan je niet genoeg 
bedanken en hoop dat ik nog lang met je mag samenwerken. 

Jan Zijlstra. Jan, jou nuchtere kijk op de zaken maakt het leven soms een 
stuk makkelijker. Bedankt voor je hulp en ondersteuning. 

Michel Struys, Michel, bedankt dat je mij de mogelijkheid hebt gegeven 
om promotieonderzoek te doen. 

Mijn copromotor Matijs van Meurs. Matijs, dit proefschrift bewijst meer dan 
eens dat de aanhouder wint. Na veelvuldig aandringen van jou kant, heb ik 
besloten om toch de grote stap te wagen en promotieonderzoek te gaan 
doen. Jouw geloof en vertrouwen in mij, heeft mij over de streep getrokken 
en ik ben je daarvoor zeer dankbaar. Jouw opbeurende woorden, hielpen mij 
in moeilijke tijden en ik kijk uit naar nog jarenlange samenwerking (tot aan 
ons pensioen ). 

De leden van de leescommissie, Christa Boer, Leon Aarts en Rob Henning, 
wil ik bedanken voor het kritisch doorlezen van mijn proefschrift. 

Mijn twee paranimfen. Peter Zwiers, toen we samen aan de Tie2 knockout 
muis gingen werken werden we een echt lab duo, en met succes (zie hoofdstuk 
6 van mijn proefschrift en ook ons manuscript in wording)! Ook hebben we 
afgelopen jaren aardig wat uurtjes achter de computer doorgebracht om 
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promotiefilms voor andere PhD’s in elkaar te monteren, waar jij als regisseur 
geknipt voor bent. Bedankt dat jij mijn paranimf wilt zijn en hopelijk werken 
we nog lang samen. 

Timara Kuiper, jij bent een waardevolle toevoeging in onze groep. Niet 
alleen ben jij mijn lab-maatje, ook buiten het lab ben jij waardevol gebleken: 
jij zorgde voor kaartjes voor Adèle in de Ziggo Dome! Menigeen was daar 
jaloers op. Bedankt dat ook jij mijn paranimf wilt zijn en ik hoop dat je nog 
lang in ons researchteam mag blijven. 

Collega’s van EBVDT-groep: Jill Moser (wanneer gaan we weer een broodje 
carpaccio bij de Biechtstoel eten ?). Samen hebben wij heel wat data 
bij elkaar gepipetteerd van al onze muizenmodellen, maar ook voor cel 
experimenten draaien wij onze handen niet om. Ik kan niet wachten om 
samen met jou weer proefjes te doen! Henk Moorlag, (onze wandelende 
encyclopedie, de man die alles weet) ik kan je niet genoeg bedanken voor de 
hoeveelheid cm2 oppervlakte HUVEC wat je voor mij hebt gekweekt en de 
grote hoeveelheden snijwerk die ik je gaf. Ontzettend bedankt dat je deze 
bijzondere dag eeuwig voor mij vast wilt leggen. Rens Zonneveld, samen 
hebben we aardig wat uurtjes in het lab doorgebracht voor de sepsis studie 
uit Suriname. Dit resulteerde in sneltreinvaart in een aantal mooie artikelen. 
Succes met de laatste loodjes voor je promotie en daarna met je opleiding 
tot microbioloog. Eliane Popa, jou verfrissende kijk op de wetenschap heeft 
mij geïnspireerd. Jouw uitleg in Jip-en-Janneke taal maakt veel duidelijk, al 
word ik soms gek van je neurotische tik . Bedankt voor al je goede (schrijf)
adviezen. Ik kijk ernaar uit om weer samen met jou in het lab te staan. Jan 
Kamps, je goede adviezen neem ik graag ter harte. Henriette Morselt, onze 
moeder  en inmiddels erelid van EBVDT, bedankt voor de gezelligheid. 
Verder natuurlijk alle andere collega’s die (voor een deel) bij EBVDT horen: 
Josée Plantinga, Manon Woest, Marloes Sol, en Peter Heeringa, bedankt 
voor alles! Daniela Jou-Valencia, Rui Yan, Erna Dayang, Youhai Li, Kieu Le, 
Reginaldo Almeida da Trindade, thank you!

Natuurlijk mag ik de studenten in onze groep niet vergeten, die hard 
hebben meegewerkt aan het resultaat van dit proefschrift: Theo van Poele 
en Billal Hadfi, jullie hebben mij heel wat werk uit handen genomen door 
de genotyperingen op je te nemen tijdens jullie HLO-stages. Ik ben jullie 
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daar erg dankbaar voor. Sandra de Vegt, bedankt voor al je pogingen om 
endotheelcellen te kleuren op Tie2. Jolien Postel en Marleen van der Laan, 
ontzettend bedankt voor jullie hulp van de analyses van hoofdstuk 6. Marleen, 
ook ontzettend bedankt voor het opzetten van de flow experimenten die als 
basis dienen voor de samenwerking met Gregor. Heel veel succes met je 
studie geneeskunde!

Alle andere collega analisten:  Anita Niemarkt, Jelleke Dokter, Theo Borghuis 
(uiteindelijk is alles bij jou begonnen), Bart de Haan (beste onderhandelaar 
ooit), Pytrick Jellema, Linda Brouwer, Marja Brinker, Geert Mesander, Johan 
Teunis, Jacobien Noordhoek, Marnix Jonker, Sharon Brouwer, Djoke van 
Gosliga, Uilke Brouwer, Harold de Bruin, Lisette den Boef, Theo Bijma (zelfs 
midden in de zomer zing jij kerstliedjes!), Minke Huitema, Anita Meter en 
Wendy Dam. 

Van de CAVAREM-researchgroep wil ik Guido Krenning en Marco Harmsen 
bedanken. Het is fijn om te weten dat jullie deur altijd voor mij open staat. 

Verder alle andere collega’s Sandra Smink, Marlies Elderman, Gea Kiewiet, 
Laura Hesse, Martin Buikema, Renate Akkermans en Désirée Goubert. 
Bedankt voor de leuke gesprekken, die een keer niet over wetenschap 
gingen. Our foreign PhD-students Chengcheng Ren, Dandan Wu, and 
Byamba Vanchin. Thank you so much for the nice conversations about your 
home countries. I learned a lot!

Translationeel onderzoek gaat niet zonder klinische studies. De expertise 
van klinici voegt iets extra’s toe. Daarom wil ik ook een aantal mensen uit de 
kliniek ontzettend bedanken. Van de afdeling Anesthesiologie wil ik Thomas 
Scheeren, Tony Absalom en Hans de Vries bedanken. Hoofdstukken 4 en 
5 van dit proefschrift zijn het bewijs van een vruchtbare samenwerking! 
Bedankt voor de leuke en vooral leerzame tijd en wie weet gaan we ooit nog 
eens samenwerken. 

Van Tergooiziekenhuizen in Blaricum wil ik Frans Plötz bedanken. Jouw 
flitsbezoekjes aan Groningen waren altijd heel gezellig, maar vooral ook 
vruchtbaar. Bedankt voor je bemoedigende woorden en goede gesprekken. 

Van de Vrije Universiteit van Amsterdam wil ik graag Nick Koning, Charissa 
van den Brom en Anoek van Leeuwen bedanken voor de goede maar vooral 
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leuke samenwerking. Jullie gaan zelfs onze Tie2+/- muis gebruiken! Daarvoor 
kom ik graag naar Amsterdam en hopelijk kunnen we deze samenwerking 
voortzetten.

Van de Universiteit van Oldenburg wil ik Gregor Theilmeier bedanken. 
Gregor, sinds een paar maanden werken we samen aan flow experimenten. 
Hopelijk komen hier een paar mooie publicaties uit voort. Bedankt tot zover.

De mensen achter de schermen verdienen ook een paar woorden van dank. 
Susan Pals, Carolien Mulder en Petra Huisman van het scretariaat. Jullie 
hebben altijd tijd voor een gezellig praatje en weten altijd antwoord op al 
mijn vragen over bestellingen en pakketjes versturen. Bedankt voor alles! 
Hans van der Plas, bedankt voor je geduld met mijn oneindige vragen over 
financiële kwesties. 

Ook wil ik mijn grote dank uitspreken naar wijlen Winston Bakker, die mij 
heeft opgeleid tot research analist en mij de ruimte heeft gegeven om 
mezelf te ontwikkelen. 

Vrienden, je hebt er maar een paar van nodig. Jullie zorgen voor de 
broodnodige momenten van ontspanning. Ook als we elkaar een tijd niet 
hebben gezien of gesproken, is het altijd weer gezellig. Vincent de Boer en 
Afke Hilhorst, ondanks ons en jullie drukke leven vinden we altijd tijd voor 
elkaar. Bedankt daarvoor en ook voor alle steun en medeleven die jullie ons 
geven en hebben gegeven. Pieter en Annelie Hamming, we zien elkaar te 
weinig! Staks is er weer genoeg tijd voor leuke dingen. Christian Whale en 
Francisca Dijksterhuis, bedankt voor de gezelligheid. Rikkert Besselse en 
Sjoukje Palma, bedankt voor de gezellige etentjes. Ik hoop dat er nog velen 
zullen volgen . René en Miranda van der Schaaf, de cod Réal in Lissabon 
was super lekker! Bedankt voor de leuke en gezellige tijd daar! Henk Jan 
en Sarah Westers, en Sietske Boterhoek, bedankt voor jullie interesse. 
Dennis Smalbrugge, bedankt voor al je hulp, teveel om op te noemen . 
Onze reisgenootjes Robert en Petra van Halder (reis naar Indonesië), wij zijn 
ontzettend blij met de steun die we van jullie krijgen en zijn altijd in voor een 
ritje naar “de Efteling” . Karin Veul (sister from another mother ) en Wil 
Hendriks (reis naar Mexico, Fins Lapland en afgelopen zomer naar West-
Canada). Onze reünies zijn altijd weer lachen, gieren en brullen! We kijken 
dan ook weer uit naar de volgende! 
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Familie, bijna familie en buren, jullie zijn een belangrijke steun geweest: 
wijlen Riekent, heitie, veel te vroeg ben jij heengegaan. Wat zul je trots op je 
kleine meid zijn geweest! Dorie, mem (jij zult vast ook trots zijn) en Johan, 
ondanks dat jullie meestal niet snappen waar ik mee bezig ben, waardeer 
ik jullie interesse en steun. Jullie weten hoe belangrijk dit voor mij is. Mijn 
schoonouders Douwe en Ettje en schoonzusje en zwager Richtje en Salladin, 
bedankt voor jullie steun en begrip. Onze oud-buurman Henk Alserda, 
mijn vaderfiguur  (binnenkort weer naar ‘t SnackBearske?), ik kan je niet 
genoeg bedanken voor al je hulp, steun en interesse in ons. Ook bedankt 
voor het passen op onze katten wanneer wij weer eens toe zijn aan vakantie. 
Onze huidige buren Klaas en Ina Beetsma (jullie staan altijd klaar voor ons 
en onze katten), Jannie Speelman, Albert Scheffer en Anja Braaksma (weer 
eens afspreken voor een wijntje?), Harry en Jeanette Veenendaal, Han en 
Karin Knuppe, en Alie Kooij (strafkamp op Ameland), wij zijn gezegend met 
buren als jullie. Bedankt voor de gezellige buurtfeesten op het Hooiland. Dat 
er nog vele mogen volgen!

Als laatste, maar zeker niet de minst belangrijksten, mijn kattenvriendjes 
Jamey, Codey en Joëy , waar ik altijd troost kan vinden. Jullie verdienen 
een extra knuffel. Mijn allerliefste Geert, mijn steun en toeverlaat. Ook jij 
zult apetrots zijn! Jouw onvoorwaardelijke steun heeft het mede mogelijk 
gemaakt dat ik de eindstreep van dit promotietraject heb gehaald. Wanneer 
ik het weer eens niet zag zitten, wist jij mij weer op de goede weg te brengen. 
Na de tegenslagen in ons leven, wordt het tijd voor voorspoed. Hopelijk gaan 
we na de vele avonturen die we samen al hebben beleefd (de wereldkraskaart 
is nog lang niet vol!), nog veel meer mooie dingen beleven. Ik ben klaar voor 
een volgend avontuur met jou!

Rianne


