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Nederlandse Samenvatting 

Astma en chronisch obstructief longlijden (COPD) zijn ziekten waarbij er een chronische 

ontsteking optreedt in de luchtwegen. Astma en COPD patiënten hebben klachten zoals 

hoesten, benauwdheid, kortademigheid, en het ophoesten van slijm. Bij beide ziekten speelt de 

combinatie van genetische gevoeligheid en de blootstelling aan omgevingsfactoren een grote 

rol bij de ontwikkeling en het verergeren van de symptomen. Astmapatiënten kunnen allergisch 

zijn voor bepaalde omgevingsfactoren zoals huisstofmijt, graspollen of schimmels, ook wel 

allergenen genoemd. In COPD speelt voornamelijk de inhalatie van sigarettenrook en andere 

schadelijke stoffen als uitlaatgassen een rol bij de ontwikkeling. Daarnaast kunnen ook virale 

infecties en luchtvervuiling bijdragen aan het ontwikkelen dan wel niet verergeren van de 

symptomen in zowel astma als COPD. Wanneer er allergenen of rook ingeademd wordt komen 

deze als eerste in aanraking met het luchtwegepitheel. Het luchtwegepitheel is een laag met 

cellen die goed aan elkaar vast zitten en barrière vormt tegen de ingeademde buitenwereld, 

zodat er geen bacteriën, virussen of schadelijke stoffen kunnen worden opgenomen. Daarnaast 

is het epitheel ook betrokken bij het vangen en verwijderen van schadelijke stoffen en het 

produceren van slijm. Echter in astma en COPD patiënten is deze epitheel laag vaak beschadigd 

en minder effectief in het tegenhouden van schadelijke stoffen. Wanneer epitheel beschadigd 

raakt wordt het meer doorlaatbaar. Daarnaast gaat het epitheel na beschadiging meer 

signaalstoffen aanmaken om cellen van het immuunsysteem te alarmeren en activeren. Dit zorgt 

voor het aantrekken van verschillende ontstekingscellen naar de long, inclusief eosinofielen en 

neutrofielen. Hierdoor kan er een ontstekingsreactie ontstaan waardoor er nog meer 

ontstekingscellen worden aangetrokken, het epitheel raakt verder beschadigd en de luchtwegen 

kunnen vernauwd raken. Actieve eosinofielen en neutrofielen dragen indirect bij aan het 

verslechteren van de luchtwegepitheel barrière maar ook bij meer slijmproductie in de longen. 

De huidige behandelingsmethoden kunnen de symptomen van astma en COPD tijdelijk 

onderdrukken, maar tot nu toe is er geen medicijn beschikbaar dat deze ziekten kan genezen. 

Daarom is er meer onderzoek nodig naar de ziektemechanismen in astma en COPD, zodat 

nieuwe aangrijpingspunten kunnen worden geïdentificeerd en nieuwe behandelingen 

ontwikkeld kunnen worden. Aangezien zowel astma als COPD heterogene ziekten zijn met 

verschillende fenotypes, prognoses en onderliggende mechanismen, is er vraag naar accurate 

biomarkers die informatie kunnen geven over het fenotype, prognose of behandelmethode van 

de patiënt.  
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In dit proefschrift hebben we onderzoek gedaan naar microRNAs (miRNAs). MiRNAs zijn 

kleine RNA moleculen die binden aan messenger RNA (mRNA). mRNA is betrokken bij de 

vertaling van erfelijke informatie in het DNA naar eiwitten. Doordat miRNAs aan mRNA bindt 

wordt de vertaling van mRNA naar eiwit in de cel onderdrukt en bepaalde biologische 

processen in de cel worden daardoor niet uitgevoerd. MiRNAs zijn betrokken bij het reguleren 

van veel verschillende biologische processen in het lichaam waaronder ontstekingsreacties, die 

een belangrijke rol spelen in astma en COPD. De aanwezigheid van miRNAs kan onder meer 

door roken worden beïnvloedt. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat astma en COPD 

patiënten andere miRNA profielen hebben in de longen, sputum en bloed dan gezonde 

controles. MiRNAs zijn stabiel in weefsel, sputum, bloed en urine en daarom zijn het ideale 

kandidaten om als biomarker op te treden. In dit proefschrift wordt de hypothese getoetst 

dat miRNAs betrokken zijn bij de pathogenese van astma en COPD doordat ze 

ontstekingsreacties kunnen beïnvloeden. Daarnaast veronderstellen we dat astma en 

COPD patiënten andere miRNA profielen hebben en dat miRNAs kunnen functioneren 

als biomarkers om onderscheid te maken tussen de fenotypes, ernst van de ziekte of om 

de response op behandeling te kunnen voorspellen. Om de hypothese te toetsen hebben we 

gebruikt gemaakt van gegevens afkomstig van longweefsel van astma en COPD patiënten, en 

experimenten in celkweek- en muis-modellen.  

In hoofdstuk 1 hebben we een introductie gegeven over astma, COPD en de mogelijke rol van 

miRNAs in deze ziekten. Vervolgens hebben we in hoofdstuk 2 een literatuurstudie gedaan 

met betrekking tot de recente bevindingen over de rol van een specifiek miRNA, miR-223-3p 

genaamd, in astma en COPD met daarop volgend in hoofdstuk 3 het doel van dit proefschrift. 

In hoofdstuk 4 was ons doel om miRNAs te identificeren die anders (hoger of lager) tot 

expressie komen in luchtwegbiopten afkomstig van astmapatiënten ten opzicht van gezonde 

controles. Daarnaast waren we geïnteresseerd of deze miRNAs dan betrokken konden zijn bij 

klinische kenmerken van astma, zoals een verminderde longfunctie of verhoogde 

prikkelbaarheid van de luchtwegen, en bij het ontstaan van luchtwegontsteking en de 

aantrekking van eosinofielen en neutrofielen naar de long, om zo potentiële nieuwe 

therapeutische aangrijpingspunten te identificeren. We identificeerden 78 miRNAs die 

verschillend tot expressie kwamen in luchtwegbiopten afkomstig van astmapatiënten ten 

opzichte van gezonde controles. Van deze 78 miRNAs hadden zeven miRNAs, namelijk miR-

199b-5p, miR-223-3p, miR-199b-3p, miR-142-5p, miR-181b-5p, miR-195-5p en miR-125b-

5p, een associatie met meerdere klinische kenmerken van astma en bij het ontstaan van 

A
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luchtwegontsteking en infiltratie. Daarnaast hebben we aangetoond dat deze miRNAs 

gerelateerd zijn aan activatie van neutrofielen en ontstekingsreacties. Verder vonden we dat een 

lagere miR-26a-5p expressie in luchtwegbiopten van astmapatiënten gepaard gaat met een 

ernstige eosinofiele ontsteking in het bloed, sputum en weefsel. Deze bevindingen ondersteunen 

onze hypothese dat miRNAs betrokken kunnen zijn bij de ontwikkeling van astma en het 

verergeren van de symptomen.  

In onze volgende studie hebben we eveneens gebruikt gemaakt van de luchtwegbiopten 

afkomstig van astmapatiënten en gezonde controles, en werd nog een extra groep geïncludeerd, 

namelijk astmapatiënten die over hun ziekte heen zijn gegroeid, ook wel astma remissie 

genoemd. Deze personen in remissie hebben geen astmasymptomen meer en een normale 

longfunctie. In hoofdstuk 5 onderzochten we de expressie van miRNAs, lange niet-eiwit 

coderende RNAs (lncRNA’s) en eiwit-coderende RNAs om de onderliggende moleculaire 

mechanismen in astma remissie te ontdekken. Eerder onderzoek heeft namelijk aangetoond dat 

lncRNA’s ook betrokken kunnen zijn bij de pathogenese van astma. In totaal werden er 10 

miRNAs geïdentificeerd (miR-320a, miR-193a-5p, miR-320c, miR-4532, miR-320d, miR-

320b, miR-423-3p, miR-133b, miR-3960 en miR-126-3p) die anders tot expressie kwamen in 

luchtwegbiopten met patiënten met astma remissie ten opzichte van astmapatiënten, en 77 

miRNAs die anders tot expressie kwamen ten opzicht van gezonde controles. Om beter te 

begrijpen hoe astma remissie ontstaat, hebben we gebruik gemaakt van een grafisch model dat 

astma remissie kan voorspellen. In dit model bevonden zich 24 miRNAs, 25 lncRNAs en 20 

eiwit-coderende RNAs. Echter waren alleen de miRNAs en lncRNAs direct gerelateerd aan 

astma remissie. Dit suggereert dat niet-coderende RNAs (miRNAs en lncRNAs) betrokken zijn 

bij de remissie van astma.  

In hoofdstuk 6 onderzochten we een specifiek miRNA, namelijk miR-223-3p. Dit omdat eerder 

is aangetoond dat miR-223-3p een rol speelt bij ontstekingsreacties. Daarnaast vonden wij in 

hoofdstuk 4 dat miR-223-3p verhoogd tot expressie komt in luchtwegbiopten afkomstig van 

astmapatiënten. In dit hoofdstuk vonden we dat miR-223-3p voornamelijk verhoogd tot 

expressie komt in luchtwegbiopten afkomstig van astmapatiënten met veel eosinofielen in hun 

sputum. Vervolgens hebben we een miR-223 mimic in de luchtwegepitheel cellen gebracht. 

Een mimic kan een verhoging van een miRNA nabootsten in de cel. Door gebruik te maken 

van een specifieke miR-223 mimic, kunnen we een verhoging van miR-223 in epitheelcellen 

creëren. Nadat we miR-223 mimic in de luchtwegepitheelcellen hadden gebracht, toonden we 

aan dat miR-223 in staat was om de aanmaak van ontstekings-gerelateerde eiwitten te 
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verminderen in epitheel van gezonde controles, maar niet van astmapatiënten. Om verder te 

onderzoeken wat de rol van miR-223 in astma is, hebben muizen waarin de expressie van miR-

223 was uitgeschakeld het allergeen huisstofmijt en/of dieseluitlaat partikels geïnhaleerd. We 

vonden een verhoogde ontstekingsreactie in longwassing van de longen in muizen die geen 

miR-223 hadden en die een lage dosis huisstofmijt hadden geïnhaleerd t.o.v. muizen die wel 

miR-223 hadden in hun longen. Echter, als deze muizen een combinatie van huisstofmijt en 

dieseluitlaat partikels inhaleerden, wat voor een sterkere ontstekingsreacties zorgt, was het 

aantal ontstekingscellen in de longen verlaagd in muizen zonder miR-223 t.o.v. muizen die wel 

miR-223 hadden. Dit suggereert dat na inhaleren van zowel huisstofmijt als dieseluitstoot 

partikels miR-223 minder effectief was om ontstekingsreacties te verminderen. Op basis van 

deze bevindingen veronderstellen we dat miR-223 kan helpen ontstekingsreacties te 

verminderen, echter is dit afhankelijk van de ernst van de ontstekingsreacties en ook is de 

functie van miR-223 mogelijk verlaagd in luchtwegepitheel van astmapatiënten. 

In hoofdstuk 7 hebben we de rol van miR-223 in sigarettenrook-geïnduceerde ontsteking en 

COPD onderzocht. We vonden dat miR-223 verhoogd tot expressie komt in de longen van 

COPD patiënten. De verhoging van miR-223 expressie werd ook gevonden in de long van 

muizen die sigarettenrook hadden geïnhaleerd. We vonden dat korte sigarettenrook 

blootstelling leidde tot meer aantrekking van ontstekingscellen als miR-223 afwezig was in 

muizen. Dit duidt op een ontsteking onderdrukkende rol van miR-223. Langdurige inhalatie 

van sigarettenrook leidde juist tot minder aantrekking van ontstekingscellen in de long als miR-

223 afwezig was in muizen t.o.v. de aanwezigheid van miR-223 in muizen. Dit kan er op duiden 

dat afwezigheid van miR-223 op de lange duur leidt tot minder aanmaak van ontstekingscellen. 

Daarnaast vonden we dat wanneer een miR-223-mimic in epitheelcellen werd ingebracht, dit 

de aanmaak van signaalstoffen die ontstekingscellen activeren en aantrekken kon 

onderdrukken. Echter, dit werkte minder goed in epitheel afkomstig van COPD patiënten in 

vergelijking met epitheel afkomstig van controles. Deze resultaten suggereren dat miR-223 de 

ontstekingsbevorderende activiteit van het epitheel kan verminderen na 

sigarettenrookblootstelling, maar dat dit mechanisme in epitheel van COPD patiënten 

waarschijnlijk verstoord is, wat mogelijk kan bijdragen aan ongecontroleerde/overmatige 

ontsteking. 

In hoofdstuk 8 is er onderzoek gedaan naar de invloed van ontstekingsremmers, meer specifiek 

geïnhaleerde corticosteroïden, op de expressie van miRNA in COPD. In dit onderzoek wilden 

we kijken of een veranderde miRNA expressie kan bijdragen aan het verminderen van de 

A
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ontstekingsreacties in COPD. Daarnaast zijn niet alle COPD patiënten gevoelig voor het 

inhaleren van corticosteroïden, daarom willen wij onderzoeken of bepaalde miRNAs geschikt 

kunnen zijn als mogelijk biomarker om deze ongevoeligheid van corticosteroïden te kunnen 

aantonen of mogelijk meer inzicht te krijgen in het mechanisme van 

corticosteroïdenongevoeligheid. In deze studie werd er gevonden dat twee miRNAs (miR-320d 

en miR-339-3p) hoger tot expressie komen en twee miRNAs (miR-708 en miR-155) verlaagd 

tot expressie komen in luchtwegbiopten van COPD patiënten die 6 en 30 maanden behandeld 

zijn met corticosteroïden in vergelijking tot COPD patiënten die behandeld werden met een 

placebo. In epitheelcel-kweken is er volgens onderzocht of de behandeling met corticosteroïden 

zorgt voor deze veranderde expressies van miRNAs. Er werd gevonden dat miR-320d verhoogd 

tot expressie komt na behandeling met corticosteroïden in epitheelcellen. Deze verhoogde miR-

320d expressie is nagebootst in epitheelcellen, door een miR-320d mimic in te brengen in de 

cellen. Er werd gevonden dat miR-320d betrokken is bij het verminderen van de aanmaak van 

ontstekingsbevorderende signalen die door het epitheel na sigarettenrook stimulatie werd 

aangemaakt t.o.v. epitheelcellen die deze miR-320d verhoging niet hadden. Deze bevindingen 

suggereren dat miR-320d een miRNA is met een ontstekingsremmende eigenschap.  

In hoofdstuk 9 hebben we vervolgens de expressie en werking van miR-320d verder 

onderzocht in COPD. Allereerst vonden we dat miR-320d expressie verlaagd is in longweefsel 

van rokende controle personen en patiënten met COPD in vergelijking tot niet-rokende 

controles. We vonden ook dat miR-320d voornamelijk verlaagd is in patiënten met ernstige 

COPD ten opzichte van patiënten met minder ernstige vorm van COPD. Daarnaast hebben we 

bevestigd in epitheelcellen van controles dat verhoogde expressie van miR-320d kan zorgen 

voor een verminderde aanmaak van ontstekingssignaalstoffen. Echter, vonden we in 

epitheelcellen afkomstig van patiënten met COPD dat dit mechanisme minder goed werkt. Om 

inzicht te krijgen in de werkingsmechanisme van miR-320d, is er gekeken of er genen anders 

tot expressie komen als er veel miR-320d aanwezig is in epitheelcellen. Uit dit experiment bleek 

dat miR-320d vooral genen aan stuurt die betrokken bij ontstekingsreacties. Deze resultaten 

suggereren dat miR-320d betrokken is bij de onderdrukking van ontstekingsreacties in het 

luchtwegepitheel, maar dat dit niet goed werkt in COPD, wat mogelijk kan bijdragen aan de 

overmatige ontsteking bij COPD.  

Samenvattend hebben we in dit proefschrift aangetoond dat miRNA expressie profielen in de 

longen en luchtwegen van astma en COPD patiënten gewijzigd is vergeleken met controles. 

We hebben hierbij potentiële biomarkers voor obstructieve longziekten geïdentificeerd, zoals 
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miR-320d en miR-26a. Verder hebben we aangetoond dat miR-223 en miR-320d betrokken 

zijn bij de regulatie van ontstekingsreacties in astma- en COPD-modellen. Daarom zou het 

mogelijk kunnen zijn dat de ontregelde expressie en de verminderde functie van deze miRNAs 

bijdragen aan de pathogenese van astma en COPD. We suggereren dat verdere functionele 

studies naar deze specifieke miRNAs nieuwe therapeutische strategieën kunnen bieden bij de 

behandeling van obstructieve longziekten.   

A
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Corry-Anke, nadat ik enkele maanden was gestart in Groningen werd naast Irene, ook jij mijn 

promotor. Tijdens de meetings gaf je vaak advies over bepaalde miRNA/gen expressie 

technieken of hoe ik het beste data kon analyseren. Jij ziet dan ook weinig beren op de weg en 

liet het analyseren van data zo makkelijk overkomen. Naast wetenschappelijk advies, werden 

er ook genoeg tips uitgewisseld over de beste kampeerplekken in Italië en leuke hotspots in 

Sydney. Corry-Anke, heel erg bedankt voor de afgelopen jaren.  

Tania, samen met Ken was jij mijn begeleider in Gent. Vanaf dag één was je erg toegankelijk 

en jij was er dan ook altijd om advies te geven of de helpende hand te bieden. Je nam uitvoerig 

de tijd om experimenten, data en manuscripten te bespreken. Dit heeft voor hele mooie data 

gezorgd en uitgebreide hoofdstukken in dit proefschrift. Daarnaast wil ik je ook graag bedanken 

dat je de revisie van ons review op je nam toen ik afwezig was. Tania, bedankt voor alle hulp. 

Ken, jij was de enige man binnen mijn begeleidingscommissie en niet alleen daar. Ik wil jou 

graag bedanken voor alle hulp en begeleiding tijdens mijn onderzoekswerk en ook buiten 

kantoortijd. Jouw droge humor zorgde dan ook vaak voor een lach. En ik zal nooit vergeten dat 

we samen met Hannelore naar de  mooie Champions League wedstrijd van Real Madrid tegen 
A
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Club Brugge zijn geweest tijdens het ERS Congres in Madrid. Ken, ontzettend bedankt voor al 

jouw hulp de afgelopen jaren.  

Ik zou ook graag Dr. Maarten van de Berge willen bedanken. Je gaf mij de kans om de miRNA 

dataset in astma patiënten te onderzoeken. Ondanks dat ik geen ervaring had met het analyseren 

van grote datasets was je enthousiast en motiveerde je mij om dit op te pakken samen met Dr. 

Ilse Boudewijn. Ik wil jou graag bedanken voor alle hulp die je mij gaf en jouw kritische blik 

betreft translationeel onderzoek.  

Natuurlijk wil ik ook graag Prof. Dr. Guy Brusselle en Prof. Dr. Guy Joos bedanken voor de 

kans die zij mij gaven om aan dit PhD traject te beginnen en de middelen die nodig waren om 

de verschillende muisexperimenten in Gent te kunnen uitvoeren. De enthousiasme en passie die 

jullie hebben voor wetenschappelijk onderzoek zijn erg inspirerend. Hartelijk dank hiervoor! 

Ik wil ook graag Prof. Dr. Marike Boezen bedanken. Helaas is Marieke afgelopen najaar 

overleden maar dankzij haar inzet was het mogelijk voor mij om te beginnen aan dit U4 PhD 

traject. Finally, I would also like to thank the other members of the U4 Ageing Lung 

consortium for their input during our annual meetings.  

I would also like to thank the members of the assessment committee, Prof. Dr. Hamida 

Hammad, Prof. Dr. Huib Kerstjens, Prof. Dr. Pieter Mestdagh and Prof. Dr. Madeleine 

Radinger. Thank you for thoroughly reading and reviewing my PhD thesis.  

Vervolgens wil ik graag mijn paranimfen Hannelore van Eeckhoutte en Dr. Roy Woldhuis 

bedanken. Hannelore, je hebt mijn tijd in Gent veel kleur gegeven. We konden samen sparren 

over wetenschappelijk onderzoek, en bespraken de leuke en minder leuke kanten van de 

wetenschap. Daarnaast werden er ook hele andere dingen besproken onder het genot van een 

hapje of drankje of tijdens een spinning les. We zijn samen meerdere keren op congres geweest, 

wat altijd een succes was. Ook kan ik onwijs met jou lachen, één blik naar elkaar was vaak 

voldoende om te begrijpen wat de andere bedoelde. Of dit nu komt omdat we beiden op dezelfde 

dag jarig zijn of allebei Paula als tweede naam hebben dat durf ik niet te zeggen maar toevallig 

is het wel. Hannelore, ik wil jou dan ook onwijs bedanken voor afgelopen tijd in Gent en ben 

blij dat je vandaag op deze dag naast mij staat. Ik wil je veel succes wensen met het afronden 

van jouw doctoraat en wens je veel geluk in de toekomst.   

Roy, onze wegen hebben zich meerdere malen gekruist. Ik ontmoette jou bij de opleiding 

Biologische en Medische Laboratorium technieken aan de Hanze Hogeschool in Groningen, 

vervolgens hebben we beiden de pre-master en master aan de Universiteit te Groningen 
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afgerond en daarna kwamen we elkaar weer tegen tijdens onze PhD trajecten. Jij zat bij de 

Pathologie en ik bij Medische Biologie in het UMCG. Doordat we beiden onderzoeken deden 

naar longziekten kwamen we elkaar vaak tegen bij verschillende meetings, cursussen en 

congressen. Het was dan ook altijd erg gezellig om met jou op congres te gaan of om samen 

een kop koffie te drinken in het UMCG. Vlak voordat je vertrok naar Sydney had je ons 

uitgenodigd voor je bruiloft. Wat een mooi feest was dat en ik denk dat de meeste buitenlandse 

PhD-studenten hun ogen uit hebben gekeken op deze Nederlandse bruiloft. Nadat jij met 

Marloes was vertrokken naar Sydney om daar verder te werken aan je onderzoek, hebben 

Martin en ik jullie opzocht in juli 2019. Jullie lieten ons de mooie plekjes van Sydney zien en 

wij hebben dan ook erg genoten van deze tijd. Roy, ik wil jou ontzettend bedanken voor alle 

hulp en gezelligheid de afgelopen jaren. Ondanks dat ik nu uit de academische wereld ben 

gestapt en jij door bent gegaan als Postdoc (en met succes!), hoop ik dat onze wegen in de 

toekomst blijven kruisen. Roy en Marloes, ontzettend bedankt voor de leuke momenten samen.  

Daarnaast zou ik graag alle coauteurs willen bedanken die hebben bijgedragen aan alle 

hoofdstukken in dit proefschrift. Een speciaal bedankje gaat uit naar Jos Nijnatten, Dr. Ilse 

Boudewijn, Dr. Alen Faiz, Dr. Corneel Vermeulen en Prof. Dr. Wim Timens die mij hebben 

geholpen bij het analyseren en interpreteren van data en het kritisch beoordelen van de 

verschillende manuscripten. Hartelijk dank hiervoor!  

I would also thank Prof. Dr. Martijn Nawijn and Prof. Dr. Janette Burgess for their 

contributions to my working during the EXPIRE meetings. Furthermore, I would also like to 

acknowledge all the members of the GRIAC. By sharing all the knowledge, creating a safe 

learning environment and always willing to help each other, the GRIAC is a great research 

institute that has brought me a lot of knowledge and experiences.  A special thanks to Prof. 

Dr. Reinoud Goossens, Prof. Dr. Gerard Koppelman, Prof. Dr. Martina Schmidt, Prof. 

Dr. Barbro Melgert, and Dr. Machteld Hylkema.  

Vervolgens zou ik graag mijn kantoorgenoten uit Groningen willen bedanken: Dennis, 

Virinchi, Jian en Marlies. Dennis, ik was vaak verbaasd hoeveel kennis je hebt over de 

verschillende onderzoek topics en gebeurtenissen in de wereld. Je was altijd in voor een goed 

gesprek onder het genot van een kop koffie. Dennis, bedankt voor de fijne gesprekken en succes 

met alles! Virinchi, you are an amazing person. We had a lot of fun at working and outside 

office hours. I will never forget our trip to Giethoorn and the amazing walk from Bondi Beach 

to Congee in Sydney. Thank you! I look forward to seeing you again, and wish you all the best 

in the future. Jian, thanks for always being helpful to me in the office and sharing your 
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traditional Chinese treats. Marlies, jij bent ontzettend gedreven en hebt veel passie voor jouw 

werk. Ik wil je bedanken voor alle conversaties, jouw suggesties, en alle hulp tijdens mijn PhD. 

  

Veel dank gaat ook uit naar (oud) collega’s van EXPIRE. Qing, you are my colleague and 

great friend. We had a lot of nice conversations together and it was a pleasure to spend time 

with you especially in Madrid. You are a patient and kind person. Good luck with finishing 

your PhD. Hataitip, I would like to thank you for all the good times. Although your hard work 

in the lab, you were always in for a good talk, some dinner or drinks. It was also a nice 

experience to canoe with you in Giethoorn. I really hope that I can visit you some day in 

Thailand or Singapore. Daan, ik wil jou graag bedanken voor alle hulp en de gezelligheid 

tijdens mijn PhD en de verschillende de congressen. Je was altijd bereid om mij te helpen en 

gaf me dan ook verschillende tips. Hartelijk dank hiervoor! Roderick, ook jou wil ik graag 

bedanken. Je was een frisse wind in het lab en jouw humor zorgde bij veel mensen een lach op 

het gezicht. Kai, ondanks dat je pas 2-3 maanden voor ik naar Gent vertrok in Groningen kwam, 

was het plezierig om met je samen te werken. Ik wens je veel geluk in Australië. Marijn, 

misschien wist je al hoe laat het was als ik jou weer opzocht in het Triade gebouw. Ik wil je 

ontzettend bedanken voor alle hulp die je bood als ik weer vastgelopen was in R. Ik wens je 

veel succes in Rotterdam en het afronden van je PhD.  Marnix, je bent eigenlijk het spin in het 

web van het lab. Je weet alles te vinden en te regelen. Je staat er dan ook voor open om iedereen 

te helpen. Djoke, vanaf het begin hadden we gelijk een klik. Je bent een open persoon en altijd 

in voor een praatje. Ik vond het erg leuk dat je mij kwam aanmoedigen tijdens de 

hockeywedstrijden in Heerenveen. Ik wil je veel succes wensen in de toekomst en ik denk dat 

ik geen andere analist ken die zo gedreven en gepassioneerd is in zijn werk. Jacobien, voordat 

ik naar Gent vertrok zei je tegen mij: “Je brengt me wel een boekje he als je klaar bent?!”. 

Natuurlijk zal ik dit boekje naar je brengen. Jacobien, heel erg bedankt voor het delen van al 

jouw kennis en ervaringen. Sharon, het was leuk om jou als collega te hebben. Jouw droge 

humor en ondeugende blik zorgde vaak voor een glimlach. Ook was je altijd geïnteresseerd hoe 

het met me ging en of ik ergens nog hulp mee nodig had, dankjewel hiervoor. Marissa en 

Leonie, ik wil jullie bedanken voor alle hulp in de primaire celkweek en de leuke koffie 

momentjes. Harold en Uilke, bedankt voor alle hulp, optimisme en humor in het lab. Ik wil 

jullie veel succes wensen in jullie verdere carrière. Laura, ondanks dat we niet veel samen 

hebben gewerkt, was het altijd prettig om een praatje met jou te maken. Ook was je altijd bereid 

om iedereen te helpen. Ik wens je veel succes bij QPS en misschien komen we elkaar nog eens 

tegen. Maaike, ik heb je toch in dit lijstje gezet. Als supervisor van Qing was je dan ook 
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regelmatig in het EXPIRE lab te vinden en vroeg je altijd hoe het met mij ging. Ook stond je 

altijd open om mij te helpen. Maaike, ontzettend veel succes met je verdere carrière binnen de 

wetenschap. Furthermore, I also want to thank the “new” PhD students: Merel, Maunick, 

Kingsley, Aurore, Brady, Mugdha, Mehmet, Akshaya, Jelmer and XinZi. Good look with 

your PhD projects and enjoy the journey. Daarnaast zou ik ook nog graag Debora, Wierd en 

Jennie van de pathologie willen bedanken voor al hun hulp.  

Na mijn eerste twee jaar in Groningen werd ik warm verwelkomd in Gent door onder meer: 

Merel, Evy, Annelies, Joyceline, Anouk, Ann, Indra, Anouck, Katleen en Greet. Merel, 

samen met Hannelore hebben wij veel mooie momenten beleefd. Het was dan ook altijd een 

plezier om met jou samen te sporten, dansen, borrelen of te eten. Je bent iemand die hard werkt 

en erg gedreven is, of het nu gaat om werk, sport of sociale contacten. Ik wil je dan ook graag 

bedanken voor alle mooie momenten samen en veel succes met het afronden van jouw 

proefschrift. Evy, wij hadden elkaar al ontmoet in Estoril voor ik naar Gent ging. Je legde mij 

alvast uit hoe bepaalde dingen in elkaar steken en wat de beste wijken zijn van Gent om te 

wonen. Ook hielp je me op weg in het lab. Ontzettend bedankt hiervoor en succes met je verdere 

carrière. Annelies, ik wil jou ontzettend bedanken voor alle hulp tijdens de muisproeven, zonder 

jou was het zeker niet gelukt. Joyceline, jij begon je doctoraat aan het begin van de pandemie. 

Hierdoor hebben we niet veel samen kunnen werken. De tijden die we wel samen op het lab 

doorbrachten, lieten me gelijk zien dat je een harde werker bent. Ik wil je dan ook veel succes 

wensen met je doctoraat. Anouck, je hebt mij geleerd wat er allemaal bij muisexperimenten 

komt kijken. Je hebt me vaak geholpen met AniBio en ontzettend bedankt voor het genotyperen 

van alle miR-223 KO muizen. Samen met Ann, Indra, Katleen en Greet, hebben jullie mijn 

muisproeven in goede banen geleid. Ik wil jullie dan ook ontzettend bedanken voor alle hulp, 

zonder jullie was het zeker niet gelukt. Vervolgens wil ik graag Bart en Annie bedanken voor 

alle administratieve hulp en de collega’s van het Animalarium voor alle hulp met de 

muisexperimenten.  

Tenslotte wil ik graag mijn vrienden en familie bedanken. Ze waren een steun en toeverlaat de 

afgelopen tijd. Ik wil hiermee beginnen met mijn lieve vriendinnen van de HK: Anne, Eva, 

Floor, Iris, Joes & Laura. We kennen elkaar al meer dan 20 jaar en zagen elkaar dagelijks op 

school of op het hockeyveld. Aangezien we nu verspreid wonen over heel Nederland zien we 

elkaar niet meer zo vaak als vroeger, maar als we elkaar spreken is het gelijk als vanouds. Jullie 

waren dan ook een enorme rots in de branding toen mijn papa plotseling overleed tijdens mijn 

PhD. Lieve meiden, eigenlijk kan ik niet op papier uitdrukken hoe fijn het is om jullie als 
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vriendinnen te hebben. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor alle steun en liefdevolle 

momenten de afgelopen jaren! Natuurlijk wil ik ook de mannen bedanken: Marco, Florentijn, 

Kevin, Roel, Vincent & Jorian. Ontzettend bedankt voor alle gezellig momenten tijdens 

etentjes, borrels, weekenden weg en spelletjes avonden. Ook wil ik graag Maarten & Marieke 

bedanken voor de gezellige avonden in Groningen.  

Lieve Marloes en Naomi, jullie zijn altijd in voor een gezellig etentje of een wijn avond. Ik wil 

jullie daarom ook heel erg bedanken voor alle steun, gezelligheid en goede gesprekken de 

afgelopen jaren. Dat we nog veel mooie momenten samen mogen beleven. 

Richard & Harriëtte, Marthijn & Karin, Wim & Kirsten, bedankt voor alle gezelligheid 

tijdens bevrijdingsfestivals, koningsdag en Oud & Nieuw, en wie weet dat ik ooit nog eens voor 

jullie dat dansje doe van Mama Mia.  

Moniek, ontzettend bedankt dat ik twee jaar bij jou mocht wonen in Gent. Je hebt mij wegwijs 

gemaakt in Gent en gaf me handige tips. Daarnaast was het fijn om met jou te kletsen over de 

perikelen die bij het wonen in het buitenland komen kijken. Moniek, heel veel succes met het 

afronden van jouw proefschrift en bedankt voor alles! 

Hendrik & Valentina, bedankt voor alle leuke momenten samen  zoals schaatsen in Giethoorn, 

fietsen op de Sallandse Heuvelrug of wandelen over het strand bij Katwijk. Ik wens jullie veel 

geluk en plezier samen in Dresden! 

Graag wil ik ook de Familie Roffel en Familie Hooijer bedanken voor jullie oprechte interesse 

in mijn onderzoek.  

Klaas & Ria, Yvonne, Rolf, Bjorn & Damon en Margot & Han,  afgelopen 10 jaar zijn jullie 

mijn tweede familie geworden. Jullie staan altijd voor mij klaar en waren geïnteresseerd in mijn 

onderzoek. Ik vond het ontzettend leuk dat jullie met zijn allen naar Gent kwamen. Het was fijn 

om met jullie rond te struinen over de kerstmarkt, de draaimolen te bezoeken en heerlijke wafels 

te eten in Gent. Ik wil jullie dan ook ontzettend bedanken voor alle support en steun de 

afgelopen jaren.  

Lieve Bram & Floor, heel erg bedankt voor alle support, ondersteuning en de leuke momenten 

de afgelopen jaren. We hebben de afgelopen tijd veel op ons bordje gekregen, wat niet altijd 

even makkelijk was. Ik bewonder hoe jullie hiermee om gaan en alle balletjes hoog weten te 

houden. Jullie vormen samen een goed team en ik ben dan ook onwijs trots op mijn neefjes 

Luuk & Sten.  
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Lieve Mama, wat had ik graag dit moment samen willen delen met jou en papa. Jullie hebben 

mij namelijk altijd gestimuleerd en gesteund om me verder te ontwikkelen. Mede dankzij jullie 

ben ik dit avontuur aangegaan. Het is dan ook erg verdrietig dat papa dit boekje nooit in zijn 

handen heeft gekregen. Ondanks dat we hem ontzettend missen, pakken we de draad weer op. 

Mam, bedankt voor alle steun en het is fijn dat je altijd voor me klaar staat.  

Lieve Martin, dat laatste woorden van dit proefschrift wil ik graag gebruiken om jou te 

bedanken. Het beste bewaar je natuurlijk voor het laatste. Je staat al 10 jaar aan mijn zijde en 

de afgelopen jaren hebben we veel mooie avonturen samen mogen bleven maar zijn we ook op 

de proef gesteld. Het is natuurlijk niet makkelijk voor jou geweest dat ik ineens vertrok naar 

Gent, maar jij hebt mij altijd gesteund en gemotiveerd om dit avontuur aan te gaan. Ik ben 

enorm trots op je hoe jij de uitdagingen aangaat en met succes voltooid. Daarnaast ben jij mijn 

steun en toeverlaat. Op de momenten dat ik het even niet zag zitten, relativeerde jij voor me. Jij 

hebt me dan ook door dik en dun gesteund toen papa overleed. Lieve Martin, zonder jou was 

dit proefschrift er niet geweest. Bedankt voor je onvoorwaardelijke liefde en steun en ik kijk 

uit naar de mooie momenten samen in de toekomst! 
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