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Nederlandse samenvatting

Astma komt steeds vaker voor en op dit moment lijden er bijna een half miljoen 
mensen in Nederland aan deze ziekte. Mensen met astma hebben een chronische 
ontsteking in de longen en daarbij kunnen hun longen ook extreem gevoelig reageren 
op allergenen, zoals graspollen, sigarettenrook, huisstofmijt en kattenharen. De 
symptomen die hierbij optreden zijn: benauwdheid, piepend ademen en hoesten 
(zie figuur 1). Voor de meeste astmapatiënten kunnen deze symptomen snel worden 
verholpen door medicatie te gebruiken zoals kortwerkende luchtwegverwijders. 
Deze symptoombestrijdende middelen pakken helaas de kern van de ziekte, dus de 
chronische ontsteking, niet aan. Inhalatiecorticosteroïden worden gebruikt om de 
ontsteking af te remmen, maar dit werkt niet bij iedereen even effectief.

Door gewoon adem te halen worden de luchtwegen continu blootgesteld aan allerlei 
deeltjes die door de lucht zweven, zoals allergenen, chemicaliën, virussen en bacte-
riën. Dit vereist een zeer goed werkend afweersysteem, omdat er voor elk ingeademd 

Figuur 1: Weergave van een gezonde luchtweg (links) en een astmatische luchtweg (midden). Beide luchtwe-
gen hebben ontspannen gladde spieren, maar de astmatische luchtweg is vernauwd door chronische luchtwe-
gontsteking. Wanneer een astmapatiënt wordt blootgesteld aan allergenen treedt er ernstige vernauwing 
van de luchtweg op vanwege het samentrekken van de gladde spieren. Dit wordt ook wel een astma-aanval 
genoemd (rechts).
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deeltje een beslissing moet worden genomen: onschuldige allergenen kunnen wor-
den genegeerd, maar bij een potentieel gevaar voor de gezondheid moet er snel actie 
worden ondernomen, zodat de longhomeostase niet wordt aangetast. Bij mensen 
met astma werkt het afweersysteem niet goed, met als gevolg dat het actief reageert 
op allergenen in de long, terwijl dit bij gezonde personen niet gebeurd. Als gevolg 
hiervan ontstaat er een chronische ontsteking in de longen van astmapatiënten.

Belangrijke, veelvoorkomende cellen van het afweersysteem in de long zijn mac-
rofagen. Deze afweercellen hebben zeer verschillende functies in de long en er zijn 
drie belangrijke vormen: M1 voor het bestrijden van intracellulaire microben, M2 
voor weefselherstel en M2-achtig voor het remmen van ontstekingen. Macrofagen 
kunnen snel van de ene naar de andere vorm veranderen en ze kunnen daarmee 
longhomeostase behouden of snel herstellen. Helaas is longhomeostase in de longen 
van astmapatiënten verstoord en het zou daarom kunnen dat één van de oorzaken 
ligt bij de macrofagen. Het was echter voor dit onderzoek niet duidelijk welk soort 
macrofagen zich bevinden in de longen van astmapatiënten en hoe deze vormen 
bijdragen aan het ontstaan en het verloop van de ziekte. Het doel van dit proefschrift 
was te onderzoeken welke vormen van macrofagen te vinden zijn in de longen bij 
astma, of ze bijdragen aan de chronische ontsteking en of ze het doelwit kunnen zijn 
voor nieuwe behandelstrategieën.

In het algemeen zijn er twee verschillende soorten astma te onderscheiden: allergisch 
en niet-allergisch astma. De laatstgenoemde is vaak een ernstigere vorm van astma 
die moeilijker te behandelen is met inhalatiecorticosteroïden. Het grootste verschil zit 
in het type ontsteking: allergisch astma wordt gekarakteriseerd door de aanwezigheid 
van afweercellen genaamd eosinofielen, terwijl in niet-allergisch astma de neutro-
fielen prominenter aanwezig zijn. In hoofdstuk 2 en 3 laten we zien dat zowel in een 
muismodel van allergische astma als in een muismodel van niet-allergisch astma 
de balans tussen soorten macrofagen is verstoord. In beide muismodellen vonden 
we meer M1 en M2 macrofagen en minder ontstekingsremmende M2-achtige mac-
rofagen vergeleken met de gezonde muizen. Daarnaast vonden we vooral meer M1 
macrofagen in longen van muizen met niet-allergische astma, terwijl de longen van 
muizen met allergisch astma werden gekarakteriseerd door meer M2 macrofagen.

Vervolgens hebben gecontroleerd of deze bevindingen in muizen ook bij mensen terug 
te vinden zijn in een studie met longweefselbiopten van een groep astmapatiënten 
en gezonde controles. Ook in deze astmapatiënten vonden we meer M1 en M2 mac-
rofagen in longweefsel en minder M2-achtige macrofagen dan bij gezonde controles 
(hoofdstuk 5). Patiënten die werden behandeld met inhalatiecorticosteroïden bleken 
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over het algemeen weer wat meer ontstekingsremmende M2-achtige macrofagen 
te hebben dan onbehandelde astmapatiënten. Daarnaast bleek dat hoe meer M1 
macrofagen in longweefsel te vinden waren, hoe slechter de longfunctie was, terwijl 
meer M2-achtige macrofagen juist voorkwamen bij patiënten met betere longfunctie.

Vanwege de verhoogde aantallen van M1 en M2 macrofagen die we in astma vonden, 
waren we geïnteresseerd in de herkomst van deze macrofagen. Voorgaand onderzoek 
had al aangetoond dat macrofagen in gezonde longen worden onderhouden door 
lokale celdeling en dat er nauwelijks monocyten vanuit het bloed de longen inkomen 
om macrofaag te worden. Dat was een verrassende bevinding omdat er altijd werd 
verondersteld dat monocyten de voorlopers waren van macrofagen. In een zieke situ-
atie zou er nog wel bijdrage van monocyten kunnen zijn, maar ook in astma bleek 
dat de macrofagen niet voortkwamen uit monocyten maar zichzelf vermeerderen in 
de long. Ons onderzoek in hoofdstuk 4 bevestigt deze recente bevinding in astma. 
Daarnaast werd ons duidelijk dat de M2 macrofagen, die we vonden in het muismodel 
voor allergisch astma, voortkomen uit macrofagen die van een M2-achtige verschi-
jningsvorm veranderen naar een M2 verschijningsvorm.

In hoofdstuk 6 hebben we ons meer verdiept in de bijdrage van M2 macrofagen aan 
astma. Voorgaand onderzoek had laten zien dat het geven van extra M2 macrofagen 
in de longen van allergische muizen resulteerde in verergering van de ontsteking ten 
opzichte van allergisch muizen die deze macrofagen niet kregen. De conclusie was dat 
M2 macrofagen bijdragen aan de ontsteking in astma en niet alleen maar voortkomen 
uit de ontsteking. Daarom hebben we in hoofdstuk 6 onderzocht of het remmen van 
het ontstaan van M2 macrofagen in het muismodel van allergische astma een mo-
gelijke therapeutische optie zou kunnen zijn. De behandeling resulteerde inderdaad 
in minder allergische, eosinofiele ontsteking, maar aan de andere kant leidde het ook 
tot meer niet-allergische, neutrofiele ontsteking met meer M1 macrofagen en longen 
die meer gevoelig waren voor aspecifieke prikkels. Onze bevindingen hebben dus een 
belangrijke, tweezijdige rol van M2 macrofagen in allergisch astma onthuld. Aan de 
ene kant dragen M2 macrofagen bij aan de eosinofiele longontsteking, maar aan de 
andere kant bieden ze bescherming tegen het ontwikkelen van ernstige neutrofiele 
ontsteking.

Momenteel zijn inhalatiecorticosteroïden de meest gebruikte medicijnen door ast-
mapatiënten om de ontsteking in de longen te remmen. Helaas is dit niet voor ieder-
een even effectief. Bovendien kan chronisch gebruik gepaard gaan met bijwerkingen. 
Er is daarom grote vraag naar andere effectieve en specifieke medicijnen. Uit de 
bevindingen van dit proefschrift blijkt dat er een disbalans is in de typen macrofagen 
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aanwezig in de longen, met een overschot aan M1 en M2 macrofagen en een tekort is 
aan M2-achtige macrofagen. Deze macrofagen zijn juist belangrijk voor het remmen 
van ontstekingen. Aangezien in hoofdstuk 6 bleek dat het direct remmen van M2 
macrofagen niet het gewenste effect had, hebben we daarom in hoofdstuk 7 een an-
dere strategie toegepast. Dit hield in dat we het aantal M2-achtige macrofagen in de 
astmatische long verhogen om zo de ontwikkeling van zowel M1 als M2 macrofagen 
te onderdrukken. Deze aanpak had een beter effect dan remmen van de ontwikkeling 
van M2 macrofagen, want dit leidde tot algeheel minder ontsteking in de longen. 
Deze informatie biedt interessante therapeutische opties die nog niet bestudeerd zijn 
en die nieuwe mogelijkheden kunnen bieden voor astmapatiënten. Bovendien komt 
een disbalans in macrofagen niet alleen in astma voor, maar ook in andere ziekten, 
zoals chronisch obstructief longlijden (COPD), longfibrose, leverfibrose en nog vele 
andere aandoeningen. De bevindingen van dit proefschrift kunnen daarom nog veel 
breder worden getrokken, zodat het ook nieuwe therapeutische inzichten kan geven 
voor vele andere ziekten.
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Dankwoord

Oké, nu is het echt tijd om iedereen te bedanken die mij, op welke manier dan ook, 
heeft geholpen bij de totstandkoming van dit proefschrift. In dit aller, allerlaatste stuk 
dat ik nog moet schrijven, wil ik als eerste mijn tot eerste gepromoveerde promotor 
bedanken. Barbro, wat heb ik ontzettend veel van jou geleerd! Jij zag mij als master-
studentje bij de Medische Biologie en toen ben ik je achtervolgd naar de Farmacie. Je 
liet me kennismaken met het allerleukste lab en al snel wist ik dat ik 4 jaar onder jouw 
begeleiding mocht werken. Dat ik dit dankwoord nu op mijn Macbook zit te typen, 
geeft wel aan dat je invloed groot is geweest. Je weet heel goed wat je wilt en je hebt 
me aangestoken met jouw onuitputtelijke passie en motivatie voor de wetenschap. 
Door jouw intensieve begeleiding is het een mooi verhaal geworden. Bedankt, prof B! 

Leverfibrose en astma, wat heeft dat eigenlijk met elkaar te maken? Geen idee, maar 
ik ben erg blij met jou als tweede promotor, Klaas! Je bent stiekem veel te fanatiek 
en daarom wil je nooit meer een hardloopwedstrijdje tegen me lopen. Ik snap dat 
wel. Vol bewondering heb ik altijd naar je verhalen geluisterd. Dat was erg leerzaam 
en het leidde ertoe dat het laatste biertje nooit de laatste is. Jouw enthousiasme en 
vrolijkheid zijn van grote waarde voor de sfeer en succes op het lab. Bedankt dat ik 
daar deel van mocht uitmaken!

Mijn copromotor, Machteld, wil ik bedanken voor de fijne samenwerking. Jij hebt 
net weer een andere kijk op de dingen en dat heeft de interpretatie van de data erg 
geholpen.

I would like to thank the assessment committee, prof H. Meurs, prof. J.L. Hillebrands, 
and prof. M. Peters Golden. Thank you for your willingness to be in the committee and 
for judging the scientific quality of my thesis. Marc, I’m happy to continue my journey 
in Ann Arbor!

Lieve Carian, wij mochten lekker samen beginnen als de eerste AIO’s van Barbro en 
nu hebben we het allebei volbracht. Zo snel ging dat! Het was zo fijn om met jou lief 
en leed te kunnen delen. Niets is te gek of raar, ik kon alles bij jou kwijt. Erg handig en 
supergezellig dat wij 4 jaar lang op dezelfde kamer zaten. Wij kunnen niet even een 
kort gesprek hebben, niks is ‘even’ hebben we wel gemerkt. Heel erg bedankt voor al 
jouw hulp met alles (teveel om op te noemen). 

Catherina, ik zou zo niks kunnen opnoemen wat jij niet voor elkaar hebt gekregen. 
Heel fijn vond ik dat je altijd bereid was op mijn problemen/vragen op te lossen. Zelfs 
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de ingewikkeldste kleuringen heb jij toch maar mooi aan de praat gekregen. Wow! 
Wat zal ik je handigheid op het lab missen. En dan Eduard, ik ben jaloers op jouw 
handigheid en efficiëntie. Jouw hulp op het CDP was geweldig. Ik knipperde met mijn 
ogen en het was klaar. Stiekem denk ik nog steeds dat er meerdere Eduard’s zijn ;) 
Daarnaast heb ik heel veel gehad aan de slimme feedback van Leonie op de ruwe data 
die ik op maandagochtend presenteerde. Bedankt daarvoor!

Door de jaren heen heb ik, naast vaste waarde Carian, nog verschillende kamergeno-
ten gehad. Marlies, jij zat daar al toen ik begon. Ik heb zoveel respect voor hoe jij het 
moederschap met je promotie-onderzoek wist te combineren. Jouw jongens boffen 
maar met zo’n lieve mama. Lieve Fransien, je was mijn laatste, nieuwe roomie in 318, 
maar je hebt wel veel indruk gemaakt. Jij maakt ook echt alles bespreekbaar. Welke 
andere kamergenoot zou mij ooit nog vragen of ie een scheet mag laten? Haha, jouw 
vrolijkheid en gedrevenheid maken alles tot een succes. Dat komt echt wel goed! 
Adhy, you are the sweetest person. I admire your willingness to help others. Kaisa, 
kiitos! It was nice to share a room with you for my last few months at the lab. Marike 
en Ruchi (your Dutch must be perfect by know), wij waren voor korte tijd kamerge-
nootjes. Bedankt voor de hulp tijdens mijn opstartfase. Irma en Karin, jullie waren een 
geweldig duo. Bedankt voor jullie gezelligheid! Je geïntroduceerde hoge stemmetje 
heeft het nog heel lang standgehouden hoor, Irma :D I would like to wish my roomies 
next door, Amirah and Valentina, all the best with finishing their PhD’s!

Lieve Jan, wat was het leuk om jou te treffen op de gang. Altijd heel vrolijk begroeten. 
Daar word ik nu echt blij van! En van al die oranje bittertjes ook, haha. Bedankt voor 
het opruimen van al mijn zooi. Oeps, ik was diegene die al die dienbladen en kopjes 
aan het opsparen was en de afwas soms een beetje vergat. En als we het hebben over 
mensen die veel klusjes voor me hebben opgeklaard… Gillian! Bedankt voor je hulp. 
Je hebt zoveel voor me geregeld (en dat doe je stiekem nog steeds). Geny, bedankt 
voor de waardevolle input tijdens de PTT research meeting. Dat was erg leerzaam 
op vrijdagochtend. I would like to thank my other coworkers at the PTT department 
for their contribution to a nice atmoshere at the lab and during the “borrrels”. It was 
great working with you all. Although it was for a very short time, I was happy that I 
met the new generation of smart PhD students: Laura, Roberta, Keni, Daphne and 
Anienke. I wish you all good luck!

Bedankt dat wij als long-eilandje van de PTT wekelijks welkom waren bij de research 
bespreking van de Pathologie. Het was heel fijn om vanuit een andere hoek input 
te krijgen op de interpretatie van mijn data. Corry-Anke, Wim, Machteld en Patricia 
wil ik in het bijzonder bedanken voor hun bijdrage. Bovendien heb ik dankbaar ge-
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bruikgemaakt van de coupescanners bij de Pathologie. Dat heeft me een hele hoop 
tijd bespaard. Daarnaast hadden Marjan en ik een goede antilichamen-uitwisseling 
lopen. Patricia, bedankt voor alle hulp bij het uitwerken van mijn data en op het CDP. 
Ook al ben je uit het onderzoekswereldje gegaan, ik weet dat je nog steeds heel veel 
interesse hebt in ons onderzoek. Tijdens onze FlexiVent-dagen hadden wij goede hulp 
van het microchirurgisch team op het CDP. Ik wil alle medewerkers van het CDP in het 
algemeen bedanken voor de goede zorg voor de muizen en het altijd bereid zijn om 
onderzoekers te helpen.

De meeste van mijn co-auteurs zijn al even genoemd, maar ik wil ze toch nog even in 
het bijzonder noemen. Barbro, Carian, Dirkje, Maarten, Nick, Patricia en Wim bedankt 
voor jullie feedback op mijn manuscripten. Dirkje, Maarten en Nick, bedankt voor het 
delen van de biopten en de daarbij behorende databases. Dirkje, bedankt voor de 
fijne samenwerking!

Heel leuk en nuttig vond ik de GRIAC meetingen. De vaste kern was er bijna iedere 
dinsdagmiddag wel te vinden. Bedankt voor de feedback op al mijn abstracts, posters 
en presentaties. Dat was erg leerzaam!

Ik ben heel blij dat masterstudenten Marriël en Corine hun onderzoeksprojecten bij 
mij hebben gedaan. Het optimaliseren van verschillende methoden leek soms mis-
schien oneindig, maar jullie goede inzet heeft toch aan de publicatie van hoofdstuk 
7 bijgedragen. Hetzelfde geldt voor meerdere groepjes bachelorstudenten van 
Farmacie. Jullie waren er altijd veel tekort, maar het heeft mij uiteindelijk superveel 
opgeleverd. Bedankt allemaal!

Naast het onderzoek doen, wil GSTV Tritanium bedanken voor het opslurpen van de 
rest van mijn tijd. Heerlijk is het om stoom af te blazen of gedachten op een rij te 
zetten tijdens de vele zwem-, fiets- en loop-uren die deze vereniging biedt. Triatleten 
zijn eigenlijk maar rare mensen, maar wat een motivatie! Dat werkt echt veel te 
aanstekelijk. Bedankt voor het mooie bestuursjaar, Edwin, Ruben, Rutger, Lilian en 
in het bijzonder Carmen. Ik heb dankbaar gebruikgemaakt van jouw creativiteit en 
perfectionisme voor de omslag.

Familie en schoonfamilie, voor jullie was het erg lastig te begrijpen wat ik allemaal 
aan het uitspoken was. Dat snap ik helemaal en daarom wil ik jullie bedanken voor 
de interesse die wel altijd werd getoond. Tijdens de familieweekenden was het ook 
gewoon even lekker om met totaal wat anders bezig te zijn. Relaxt spelletjes spelen, 
wandelen en lachen om mijn lieve, vrolijke neefjes en nichtjes.
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Allerliefste Frank, jij begrijpt mij als geen ander. Ik haal zoveel energie en motivatie 
uit jouw steun. Niets lijkt onmogelijk met jou aan mij zij en ik kijk uit naar een mooie 
toekomst.
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