
 

 

 University of Groningen

Delivery of biologicals
van Dijk, Fransien

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2018

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
van Dijk, F. (2018). Delivery of biologicals: Sustained release of cell-specific proteins in fibrosis. [Thesis
fully internal (DIV), University of Groningen]. Rijksuniversiteit Groningen.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 25-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/ed5885be-9b46-4efe-adf4-950fa76f6937


 

 

  

8 



[Type text] 
 

 

 

 

 

Nederlandse samenvatting 

Dankwoord 

Curriculum vitae 

List of publications 



Chapter 8 

172 

Nederlandse samenvatting 

Fibrose is een chronische ziekte die steeds meer voorkomt en wereldwijd veel dodelijke 

slachtoffers eist. De aandoening wordt gekenmerkt door de vorming van littekenweefsel in 

een orgaan, als gevolg van een ontspoorde wondgenezing, waardoor een juiste werking van 

het orgaan wordt aangetast. Dit proces kan optreden in verschillende organen, waaronder de 

lever, nieren en longen, maar kan op een soortgelijke manier ontstaan in tumoren. Mogelijke 

oorzaken van fibrose kunnen het metabool syndroom of genetische aandoeningen zijn.  

In een gezond persoon komt een wondgenezingsreactie op gang wanneer er schade wordt 

aangericht aan epitheelcellen in een bepaald orgaan. Deze wondgenezing gaat gepaard met 

het aantrekken en activeren van immuuncellen, die vervolgens het orgaan infiltreren. Aldaar 

scheiden de immuuncellen verschillende mediatoren uit (cytokines en groeifactoren), die een 

activerende werking hebben op de centrale cel betrokken bij het fibrotische proces, te weten 

de fibroblast. In geactiveerde toestand wordt deze cel myofibroblast genoemd, en produceert 

dan extracellulaire matrix (ECM) eiwitten, met name fibrillaire collagenen, om de wond te 

dichten. Als de schadelijke prikkel van tijdelijke aard was en dus na verloop van tijd verdwijnt, 

schakelen de myofibroblasten zichzelf uit middels een proces genaamd apoptose 

(geprogrammeerde celdood), of ze keren terug naar hun inactieve, rustende toestand, en het 

littekenweefsel wordt netjes opgeruimd.  

In het geval van een aanhoudende prikkel leidend tot chronische ontsteking, versterkt de 

wondgenezingsreactie zichzelf en is er overmatige productie en afzetting van ECM eiwitten in 

het orgaan. In dat geval spreekt men van fibrose (Fig. 1). Als de ziekte zich op deze manier 

verder ontwikkelt, worden in een gevorderd stadium functionele cellen vervangen door ECM 

eiwitten. Het orgaan kan daardoor steeds moeilijker zijn normale functies uitvoeren. Ondanks 

het groeiende aantal patiënten zijn er momenteel zeer beperkte mogelijkheden voor 

behandeling en in veel gevallen is de enige effectieve behandeling orgaantransplantatie. 
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Figuur 1. Schematische weergave van fibrose, onder andere voorkomend in lever, nier, hart, longen, darmen, 

huid en tumoren. Wanneer epitheelcellen beschadigd raken, leidt dit tot een ontstekingsreactie door de 

aantrekking van immuuncellen. Dit zorgt voor activatie van fibroblasten tot myofibroblasten, die de PDGFβ-

receptor verhoogd tot expressie brengen. De activatie gaat gepaard met de productie van extracellulaire matrix 

eiwitten die bij langdurige schade de functionele cellen vervangen. Afbeelding aangepast van Yazdani et al. 

(2017), Advanced Drug Delivery Reviews. 

 

Het is intussen een algemeen geaccepteerde opvatting dat het fibrotische proces tot op 

zekere hoogte omkeerbaar is. Dit inzicht heeft een nieuwe impuls gegeven aan het fibrose 

onderzoek om de moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan het fibrotische 

proces op te helderen, en om op basis hiervan nieuwe en effectieve therapieën te 

ontwikkelen. In de huidige zoektocht naar een effectieve therapie voor fibrose richten veel 

studies zich op de myofibroblast als doelwitcel, omdat zij de belangrijkste matrix 

producerende cellen zijn in het ziekteproces. Een veelbelovende strategie is de zogenaamde 

drug targeting aanpak, waarbij de activiteit van deze myofibroblasten in het bijzonder wordt 

verminderd door potente geneesmiddelen specifiek in deze cellen af te leveren.  

Celspecifieke afgifte is mogelijk door gebruik te maken van bepaalde eiwitten die de fibroblast 

uitsluitend in zijn geactiveerde toestand op zijn celmembraan tot expressie brengt, 

waaronder een eiwit genaamd PDGFβ-receptor (PDGFβR). Door het ontwerpen van kleine 

peptides die deze receptor kunnen herkennen en hier specifiek aan kunnen binden, en een 

aantal van deze eenheden te koppelen aan groter eiwit, wordt een PDGFβR gestuurde 

geneesmiddeldrager (carrier) gecreëerd. Wanneer een geneesmiddel wordt gebonden aan 

deze carrier, kan het gekoppelde geneesmiddel op deze manier worden afgeleverd bij of in de 
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myofibroblast als doelwitcel (Fig. 2). Het eerste doel van dit proefschrift is om de 

verschillende ontwikkelde PDGFβR gestuurde eiwit constructen te evalueren, en meer inzicht 

te verkrijgen in het werkingsmechanisme achter de meest veelbelovende kandidaat met 

potentie om in de toekomst als therapie voor fibrose te dienen (Fibroferon). Dit wordt kort 

uiteengezet in hoofdstuk 1, waarna in hoofdstuk 2 de ontwikkeling van deze zogeheten 

PDGFβR targeting wordt beschreven en een overzicht geeft van alle ontworpen constructen. 

Vervolgens licht hoofdstuk 3 het veelbelovende therapeutisch eiwit Fibroferon uit, en laat zien 

hoe dit op celniveau bindt, wordt opgenomen en verwerkt.  

Figuur 2. Schematische voorstelling van celspecifieke geneesmiddel afgifte. Als de fibroblast geactiveerd wordt, 

zoals gebeurt tijdens de ontwikkeling van orgaanfibrose, transformeert deze in een myofibroblast. In deze staat 

brengt de cel verhoogd en specifiek de PDGFβ-receptor (PDGFβR) tot expressie op zijn celmembraan. 

Geneesmiddelen kunnen selectief worden afgeleverd bij de myofibroblast door deze te koppelen aan meerdere 

PDGFβR herkennende peptides. Als het geneesmiddel is opgenomen in de cel, kan het daar zijn werking 

uitoefenen en de myofibroblast terugbrengen naar zijn oorspronkelijke rustende toestand. 

 

Een grote uitdaging bij de uiteindelijke toepassing van dergelijke therapeutische eiwitten is de 

toedieningsvorm. Over het algemeen worden zulke therapeutica toegediend via injecties 

omdat ze worden afgebroken in het maagdarm kanaal. Directe injectie in de bloedbaan levert 

de grootste biologische beschikbaarheid van het middel op, maar wanneer frequente 

toediening noodzakelijk is, zorgt dit voor een grote belasting voor de patiënt, zeker in het 
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geval van een chronische aandoening waarbij langdurige behandeling vereist is. Dit probleem 

kan worden omzeild door gebruik te maken van preparaten die gereguleerde afgifte 

verschaffen, waardoor er langdurige en geleidelijke afgifte van het therapeutische eiwit 

gegarandeerd wordt na een eenmalige injectie. Hiervoor zijn meerdere alternatieven 

beschikbaar, waaronder zogenaamde polymere microsferen. Dit zijn bolletjes gemaakt van 

polymeren met diameters in de micrometer orde, waarin het therapeutische eiwit zorgvuldig 

wordt verpakt.  

Het tweede doel van dit onderzoek is om de geneesmiddel targeting naar de PDGFβR te 

combineren met de gereguleerde afgifte technologie en dit te testen in proefdieren. De 

combinatie van beide technologieën kan de toekomstige behandeling van fibrose een stap 

dichterbij brengen (Fig. 3). Dit principe is onderzocht in hoofdstuk 4, waarin een PDGFβ-

receptor gestuurde geneesmiddeldrager, dus zonder gekoppeld geneesmiddel, in microsferen 

met verschillende polymeercomposities is verpakt op zoek naar het gewenste afgifte profiel. 

Het hoofdstuk laat zien hoe het therapeutische eiwit in de tijd vrijkomt uit de microsferen, en 

bovendien dat het eiwit na 7 dagen nog terug te vinden is in het bloed en voornamelijk in de 

fibrotische nier van muizen, waar de PDGFβR verhoogd tot expressie wordt gebracht op de 

myofibroblasten. Dit is best indrukwekkend aangezien de geneesmiddeldrager in het bloed 

snel wordt afgebroken (de halfwaardetijd in bloed is ongeveer 40 minuten). 

Figuur 3. Grafische weergave van de gereguleerde afgifte van een celspecifiek geneesmiddel. Zieke muizen 

lijdend aan fibrose worden eenmalig geïnjecteerd met een gereguleerde afgifte preparaat (polymere 

microsferen) voor een PDGFβR gestuurd geneesmiddel. Dit preparaat garandeert langdurige en geleidelijke 

afgifte van het geneesmiddel uit het depot in de bloedcirculatie van de muis, terwijl de microsferen op de 

injectieplek blijven zitten. Op deze manier bereikt het celspecifieke geneesmiddel de myofibroblasten in het 
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fibrotische orgaan, alwaar zij hun werking kunnen uitoefenen en door remming van het fibrotische proces de 

muis kunnen genezen. 

 

Hoofdstuk 5 gaat nog een stapje verder, door de afgifte van de geneesmiddeldrager in de tijd 

uitgebreider in proefdieren te bestuderen. Studies in een muismodel voor leverfibrose laten 

zien dat al binnen 1 dag na injectie een constante bloed- en leverconcentratie van het 

afgegeven eiwit te meten is, die minstens een week aanhoudt. Dit betekent dat met slechts 1 

injectie langdurig een constante bloedwaarde kan worden bereikt, en dus dat schommelingen 

in de eiwit bloedwaarden als gevolg van frequente injecties, vaak geassocieerd met 

bijwerkingen, kunnen worden voorkomen. Verder komt in dit hoofdstuk aan bod dat er een 

immunologische reactie in proefdieren kan optreden wanneer een lichaamsvreemd eiwit 

wordt geïnjecteerd. Gelukkig kan deze respons vermeden worden door het proefdier te 

behandelen met een voor zijn soort bekend, al dan niet gemodificeerd, eiwit. 

Omdat een nieuwe behandeling voor fibrose noodzakelijk is, laat hoofdstuk 6 zien dat de 

toepassing van deze microsferen ook bruikbaar is voor een potentieel geneesmiddel 

gekoppeld aan de drager. Zieke muizen werden eenmalig geïnjecteerd met microsferen die 

de PDGFβR gestuurde geneesmiddeldrager bevatten, met daaraan gekoppeld een actief 

geneesmiddel. In deze muizen werd een duidelijke verlaging van de fibrose in de lever 

gemeten. Omdat door het gebruik van microsferen frequente injecties niet meer nodig zijn, 

heeft dit grote implicaties voor de toekomstige behandeling van niet alleen fibrose, maar van 

chronische ziekten in het algemeen.  

Samenvattend heeft het onderzoek zoals beschreven in dit proefschrift aangetoond dat 

verschillende soorten therapeutische eiwitten in een doelwitcel (de myofibroblast) kunnen 

worden afgeleverd via de PDGFβR. Door deze PDGFβR gestuurde eiwitten middels een 

gereguleerde afgifte preparaat toe te dienen, kunnen schommelingen in bloedwaarden van 

het geneesmiddel worden voorkomen, zoals blijkt uit de langdurig constante bloedspiegel na 

1 microsfeerinjectie met het eiwit met een zeer korte halfwaardetijd, en dus bijwerkingen 

worden verminderd. Hierdoor kan de injectiefrequentie en daarmee de belasting voor de 

patiënt drastisch worden verlaagd; dit alles terwijl het gemodificeerde geneesmiddel zijn 

effect behoudt. Met deze resultaten is de klinische toepassing van een dergelijk 

geneesmiddelpreparaat, die de langdurige afgifte van een celspecifiek geneesmiddel 

waarborgt, een stap dichterbij gekomen.    
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Dankwoord 

Vier jaren zijn voorbij gevlogen en ineens ligt daar dit boekje als tastbaar bewijs. Het is gelukt! 

De steun van een aantal mensen was hierbij voor mij van onschatbare waarde, en deze 

mensen wil ik in dit laatste hoofdstuk in het bijzonder bedanken. Promoveren kun je namelijk 

onmogelijk in je eentje. 

Allereerst wil ik graag mijn begeleiders bedanken. Leonie, omdat jouw betrokkenheid voor mij 

heel waardevol was, ben je vanzelfsprekend de eerste in dit rijtje. Je positieve, kundige 

inbreng en je open houding hebben grote invloed gehad op de succesvolle afronding van mijn 

project. Met je persoonlijke en vrolijke benadering wist je me middels een paar kleine 

suggesties altijd weer in de goede richting te duwen of over een ogenschijnlijk 

onoverkomelijke hobbel te helpen. Ik heb heel veel van je geleerd en kijk uit naar het vervolg 

van onze samenwerking. Ook gaat mijn dank uit naar mijn promotores Klaas en Peter, voor 

jullie enthousiasme, kundigheid, aangename begeleiding en de wetenschappelijke roze bril 

die jullie beiden dragen. Klaas, bedankt voor de kans die je me hebt gegeven om in jouw 

groep onderzoek te kunnen doen. Je hebt me alle vrijheid gegeven om mijn eigen weg te 

zoeken en daarbij te leren van mijn eigen fouten; iets waar ik de rest van mijn leven wat aan 

zal hebben. Ik heb met heel veel plezier in jouw groep gewerkt, en ben erg verheugd dat ik 

nog even kan blijven om me verder te ontwikkelen. Peter, niemand kan beter improviseren 

dan jij. Elke keer wanneer het lood mij in de schoenen was gezakt en ik het project echt niet 

meer zag zitten bedacht jij weer een nieuwe richting om verder te kunnen. Jij laat je door 

niets of niemand kisten, en daar heb ik veel bewondering voor. Ik vind het lovenswaardig hoe 

je zoveel verschillende PhD studenten met evenveel aandacht begeleidt en samen brengt. 

Bedankt voor de leuke tijd in je groep. Verder wil ik mijn tweede copromotor Wouter 

bedanken, voor je belangrijke bijdrage aan met name het tweede, meer technische deel van 

mijn project. Ik heb inhoudelijk veel van je geleerd, en wil je ook zeker bedanken voor de 

opbouwende kritieken op manuscripten, welke je altijd vliegensvlug aanleverde. 

I would like to thank the assessment committee, prof. Klaas Nico Faber, prof. Reinoud Gosens 

and prof. Jonel Trebicka, for reading and evaluating this thesis.  

Naomi, wat hebben we een leuke samenwerking gehad de afgelopen jaren. Ik vond het een 

verrijking om jou als maatje te hebben om inhoudelijk mee te sparren, maar ook om 

persoonlijke dingen mee te delen. Als kroon op ons werk hebben we twee publicaties 

gescoord om trots op te zijn, en hopelijk is de derde onderweg. Ik bewaar goede 

herinneringen aan ons Duitse avontuur en hoop dat we in de toekomst contact zullen 

houden. 
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Mijn steun en toeverlaat Eduard, bedankt voor alles. Je weet: zonder jou was het nooit wat 

geworden. Niet voor niets ben je coauteur op alle hoofdstukken van dit boekje. Je hebt me 

heel veel geleerd op het lab, maar door je openhartigheid en omdat je eigenlijk best wijs bent 

(dat komt vast door je leeftijd) ook zeker over het leven. Ik zal onze road trip naar Mainz nooit 

vergeten. Wie anders dan jij kan mijn paranimf zijn. 

Als jij er niet was geweest Barbro, was ik überhaupt nooit aan een PhD binnen de farmacie 

begonnen. Jij hebt mij tijdens mijn eerste onderzoeksproject wegwijs gemaakt binnen de 

(farmaceutische) wetenschappen en aangestoken met je enthousiasme. Jij bent een rolmodel 

voor jonge wetenschappers, en voor vrouwen in het bijzonder. Bedankt voor je 

vriendelijkheid, betrokkenheid en je waardevolle inhoudelijke suggesties. 

Graag zou ik Erik Frijlink willen bedanken, omdat zonder jouw bijdrage dit project niet van 

start had kunnen gaan. Ik vind het bewonderenswaardig hoe je jonge onderzoekers stimuleert 

en helpt om hun weg te vinden in de wetenschap. 

As part of my research I had the chance to visit the lab of prof. Schuppan in Mainz twice. 

Thank you for having us in your lab. It was very nice to participate in your group for this short 

period, during which I learned a lot. I’m really pleased that our collaboration resulted in one 

publication and a second paper in preparation. I would like to sincerely thank Yong Ook, 

Kyoung-Sook and Rosario for your hospitality and all the effort you made during our stays.  

De voortgang van mijn onderzoek werd gedurende de afgelopen jaren enorm bevorderd door 

samenwerkingen met verschillende bedrijven. Bedankt Rob Steendam en Johan Zuidema, voor 

de leerzame maandelijkse werkbesprekingen, jullie nuttige input en de prettige 

samenwerking. Herman Steen en Guus van Scharrenburg, bedankt voor jullie tijd en inbreng 

tijdens inhoudelijke discussies, met name gedurende het eerste deel van mijn project. 

Daarnaast wil ik HendrikJan Houthoff en Niels Sijbrandi bedanken voor jullie snelle leveringen 

en aangename communicatie. 

I would like to thank Jan-Luuk Hillebrands and Peter Horvatovich for the pleasant 

collaboration. 

Tijdens de periodes dat mijn onderzoek niet van een leien dakje ging, heeft dit me nooit mijn 

werkplezier ontnomen. De analisten vormen de vaste basis van de groep en hebben daar een 

groot aandeel in gehad. Marina, jouw positieve houding is goud waard en mag een voorbeeld 

zijn voor velen. Bedankt voor je geduldige hulp met het slicen! Catharina, je bent altijd bereid 

om anderen te helpen. Zonder jouw hulp was ik nu waarschijnlijk nog steeds allerlei 

kleuringen en andere proeven aan het optimaliseren, waarvoor veel dank! Ook wil ik Dorenda 

bedanken voor je hulp met alles, maar vooral voor de gezelligheid en levendigheid die je met 
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je meebrengt. Ik hoop dat we in de toekomst nog regelmatig een kopje thee zullen drinken. 

Jan V., bedankt voor je vrolijkheid en alle gezellige praatjes. Het is een stuk stiller geworden 

op de afdeling sinds je met pensioen bent, dus des te gezelliger dat je af en toe nog eens 

stiekem langskomt. 

Niet alleen de analisten vormen een vaste basis, ook de staff en het secretariaat vervullen 

hierin een belangrijke rol. The one and only Gillian, je bent de zon van de afdeling. Je helpt 

iedereen waar mogelijk, je bent altijd in voor een grap, en je biedt een luisterend oor als 

iemand het nodig heeft. Anna, Inge, Geny, Hans and Daan, thank you for the good working 

atmosphere in the department and moreover for your questions and valuable suggestions 

during work discussions. Angela, it was nice to collaborate with your lab in Cardiff. 

Ik heb tijdens mijn PhD het geluk gehad het kantoor te delen met de allerleukste 

kamergenoten van heel farmacie. Lieve Carian en Christina, wat hebben we het onwijs gezellig 

gehad samen. Cariantje, met jou is het altijd lachen, maar ook heel fijn praten. Je 

onverwoestbare energie, je oneindige enthousiasme en je eerlijkheid zijn een voorbeeld voor 

mij. Om nog maar te zwijgen over je talent om mensen aan te sturen en taken te delegeren. 

Dat die opgedane ervaring nog eens goed van pas zou komen in je persoonlijke leven had 

niemand kunnen voorspellen. Ik ben onwijs trots op hoe jij en Sniegy het samen regelen en ik 

weet zeker dat er niemand is in de wereld die het beter zou kunnen. Chrisje, jij bent altijd 

vrolijk, opgewekt, nieuwsgierig en hebt een niet te stillen eetlust. Ik heb onze traditie van de 

tweede lunch om vier uur er nog altijd ingehouden hoor! Wat was het leuk om elkaar 

afgelopen herfst weer te zien in Ann Arbor, en om daar de draad gewoon weer op te pakken 

waar we in Groningen waren gebleven. Geweldig om te zien hoe jij en Frank in zo’n korte tijd 

een heel nieuw bestaan hebben opgebouwd. Als jullie maar wel terugkomen! Dear Adhy, we 

both started our projects four years ago and grew up together as roommates. I enjoyed 

learning from each other’s cultures from the conversations we had. I think many people can 

learn from your kindness and your positivity. All the best in wrapping up your project and I 

hope that you will be reunited soon with your beautiful family. Lieve Anienke, we delen al 

bijna twee jaren elke dag lief en leed van het lab en vooral van daarbuiten. We lachen wat af, 

maar daarnaast weet je mij regelmatig net een andere, frisse kijk op allerhande zaken te 

geven. Je hebt zo veel in huis dat ik zeker weet dat je alles kunt bereiken wat je voor ogen 

hebt. Ik waardeer je grenzeloze solidariteit enorm en hoop dat we nog heel wat jaren aan 

onze vriendschap vast kunnen plakken. Habibie, our time together in room 318 was only short 

but fun. Lots of success with your project! I hope that your family will soon live with you here 

in Groningen. 
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Thanks to all the nice current and former colleagues from both the PTT department (Amirah, 

Aldy, Andreia, Roberta, Benoit, Henk, Christa, Natalia, Laura, Valentina, Hector, Marcel, Ming, 

Marjolijn, Daphne, Xiaoyu, Sylvia, Shanshan, Sarah, Viktoriia, Bert, Amit, Gwenda, Suresh, 

Natasha, Keni, Harita) and the PTB department (Isabel, BT, Emilia, Emma, Inge, Jasper, Rick, Su, 

Tobias, Gerian, Mitchel, Nia, Radit, Jo, Imco, Max, Sonja, Jan), for the fun in and outside the 

lab. I wish you all the best and good luck with your projects. Kaisa, kiitos for your good 

company in the lab. It was a pleasure to have you as a colleague and a shame that you had to 

leave. Miriam, dank je wel voor je geduldige en kundige hulp met de arrays. Ik hoop dat je 

succes hebt met je beursaanvraag! 

The enthusiastic work of a number of bachelor- and master students generated interesting 

results, of which the majority can be found in this thesis. Thanks a lot for your contributions 

Xu, Marjolein Bouwhuis, Niek, Marjolein van der Putten, Merel, Annemarie, Jitske and Valmira! 

Met dit dankwoord dat op zijn einde loopt, kom ik steeds dichter bij mijn inner circle: 

vrienden en familie. Aan mijn vrienden, bedankt voor jullie vriendschap door dik en dun. 

Dankzij jullie weet ik wat er echt toe doet en jullie maken het leven zoveel leuker.  

Lieve Hessel, vanaf het einde van de middelbare school hebben we elkaar gevonden en niet 

meer losgelaten. Met een half woord begrijpen we elkaar. Het is heerlijk een vriendin te 

hebben die van dezelfde vieze grapjes houdt, maar die tegelijk als geen ander begrijpt en 

geïnteresseerd is in waar ik me mee bezig hou wanneer ik doe alsof ik volwassen ben. Ik vind 

het een eer dat je mijn paranimf bent. 

Dan blijft mijn familie over: lieve Pieter, Reinette, Huib, Hanne en Pieter, al bijna 10 jaar mijn 

tweede familie. Bedankt voor de welkome afleiding tijdens alle gezellige weekenden met 

heerlijke etentjes. Ik waardeer jullie gastvrijheid en open kijk op de wereld zeer.  

Lieve papa, mama en Simon, zonder jullie onvoorwaardelijke steun was ik nergens gekomen. 

Pap en mam, ik bewonder hoeveel rust en liefde jullie samen hebben en geven aan anderen. 

Jullie hebben voor mij alle voorwaarden gecreëerd om met vertrouwen datgene te gaan doen 

waar ik me goed bij voel en hebben me daarbij geleidelijk op eigen benen laten staan. Siem, 

jouw onbevangen, relaxte houding is voor mij een gezond tegenwicht wanneer ik iets weer 

eens te serieus neem. Ik kan me geen lievere ouders en broer wensen dan jullie.  

Mijn liefde Jakko, mijn betere helft. Jij bent alles wat ik nodig heb en meer dan ik me kan 

wensen. Je laat me elke dag opnieuw zien wat het allerbelangrijkste is in ons leven, en je laat 

bijzaken naar de achtergrond verdwijnen. Jouw onvoorwaardelijke liefde en steun maken mij 

het gelukkigste mens op aarde.  
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Curriculum vitae 

21 October 1989 Born in Groningen, The Netherlands 
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