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Nederlandse samenvatting

In dit proefschrift heb ik onderzoek gedaan naar het chikungunya- (CHIKV) en het 
denguevirus (DENV), twee tropenvirussen die zich de afgelopen decennia steeds verder 
over de wereld hebben verspreid. Beide virussen worden op mensen overgedragen door 
muggen die voorkomen in (sub)tropische gebieden, voornamelijk de gelekoortsmug 
(Aedes aegypti) en de Aziatische tijgermug (Aedes albopictus). De Aziatische tijgermug 
wordt daarnaast steeds vaker gesignaleerd in gebieden met een gematigd klimaat 
vanwege toenemend handelsverkeer en klimaatsveranderingen. De vestiging van 
de mug in nieuwe gebieden zorgt ervoor dat het risicogebied van ziekten zoals 
chikungunya, dengue en ook zika steeds groter wordt. 

De meeste mensen die besmet raken met CHIKV krijgen ziekteverschijnselen. De 
belangrijkste symptomen van een CHIKV infectie zijn (hoge) koorts, hoofdpijn, pijnlijke 
spieren en gewrichten, en huiduitslag. Hoewel het lichaam in de meeste gevallen 
de infectie zelf kan oplossen, wordt het dagelijks leven tijdens de infectie ernstig 
bemoeilijkt door de hevige gewrichtspijnen. In een aanzienlijk deel van de patiënten 
blijven de gewrichtspijnen maanden of zelfs jaren na infectie aanhouden of terugkeren. 
Chikungunya betekent daarom ook niet voor niets ‘hij die gebogen loopt’. 

Van het DENV bestaan vier verschillende varianten, serotypen genoemd, die elk 
ziekteverschijnselen kunnen veroorzaken. De symptomen van een DENV infectie zijn 
grotendeels vergelijkbaar met de symptomen veroorzaakt door CHIKV, waardoor de 
twee infecties vaak lastig van elkaar te onderscheiden zijn. In tegenstelling tot CHIKV 
infecties, merken mensen die voor het eerst met dengue in aanraking komen vaak 
weinig van de infectie; slechts 25% van de geïnfecteerde mensen krijgt ook werkelijk 
ziekteverschijnselen. Echter mensen die nogmaals met dengue geïnfecteerd raken, 
enkel dit keer met een ander serotype, hebben een verhoogde kans op een ernstig 
ziekteverloop met symptomen zoals lekkende bloedvaten, algemene bloedingen 
en orgaanfalen. Indien deze symptomen niet adequaat behandeld worden, kunnen 
patiënten in shock raken en in het ergste geval komen te overlijden. Jaarlijks ontwikkelen 
ongeveer 0.5 tot 1 miljoen mensen ernstige dengue waarvan 20.000 een fataal beloop 
kent. 

Aangezien er geen specifieke behandeling tegen beide virussen voorhanden is, is het 
van groot belang dat we de interacties tussen de virussen en hun gastheer begrijpen. 
In dit proefschrift hebben ik en mijn collega’s onderzocht hoe het virus zijn gastheercel 
binnendringt. Daarnaast hebben we gekeken welke factoren het succes van infectie 
beïnvloeden. Zoals in de lijn van het gehele proefschrift, zal ik eerst mijn onderzoek 
naar het CHIKV bespreken om me daarna te focussen op het DENV. 
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Deel I: Het uitpluizen van de vroege stappen in de chikungunya virus 
infectiecyclus

CHIKV werd voor het eerst geïsoleerd in 1952 in Tanzania. Tot 2004 veroorzaakte het 
virus slechts sporadisch kleine uitbraken in Afrika en Zuidoost-Azië. Echter, in 2004 
kwam CHIKV opnieuw opzetten en veroorzaakte grote uitbraken op verschillende 
eilanden in de Indische Oceaan en in India. In de daaropvolgende jaren verspreidde het 
virus zich over de wereld, waarbij het uitbraken veroorzaakte in Europa, Azië en Noord- 
en Zuid-Amerika. 

Het CHIKV ziet eruit als een klein bolvormig ‘pakketje’, met als kern een RNA-genoom. 
Het RNA worden samengepakt door capside-eiwitten, samen ook wel het nucleocapside 
genoemd. Het nucleocapside wordt op zijn beurt weer omgeven door een lipide 
laag, het virale membraan. Uit het membraan steken twee eiwitten, E1 en E2. Via E2 
bindt het virus aan een receptor aan de buitenkant van een cel. Om vervolgens de cel 
binnen te dringen maakt CHIKV gebruik van een proces genaamd endocytose. Tijdens 
endocytose worden deeltjes uit de omgeving van de cel opgenomen in kleine vesikels, 
die zich van het celmembraan afsnoeren. Vervolgens worden de deeltjes vervoerd 
door de cel en afgeleverd in lichtzure blaasjes, ook wel endosomen genoemd. Hoewel 
endocytose bedoeld is om voedingsstoffen uit de omgeving op te nemen of afvalstoffen 
te verwerken, maken veel pathogenen dankbaar gebruik van dit mechanisme om de cel 
te infecteren. In Hoofdstuk 1 heb ik de verschillende endocytosemechanismen kort 
beschreven en een overzicht gemaakt van de eiwitten die hierbij betrokken zijn. We 
onderscheiden vier hoofdmechanismen; clathrine-gemedieerde endocytose (CME), 
caveolae en/of lipide raft-gemedieerde endocytose, macropinocytose en fagocytose. 
Daarnaast worden er nog enkele ‘niet klassieke’ mechanismen beschreven, maar hier is 
vooralsnog relatief weinig over bekend. 

Toen ik begon aan mijn onderzoek was er weinig bekend over de infectiecyclus van 
CHIKV. Op basis van de gepubliceerde data kon worden vastgesteld dat CHIKV de cel 
inderdaad binnendrong via endocytose en fuseerde vanuit endosomen als reactie op 
de lage zuurgraad. Over het precieze endocytosemechanisme en de plek van fusie was 
geen consensus. Daarom hebben wij in Hoofdstuk 3 bestudeerd hoe CHIKV de cel 
binnendringt met behulp van een geavanceerde microscopietechniek, ‘single particle 
live-cell tracking’. Met behulp van deze techniek kunnen we individuele virusdeeltjes, 
die fluorescent gelabeld zijn, volgen terwijl zij de cel infecteren. Door daarnaast 
ook specifieke cellulaire eiwitten fluorescent te labelen konden we de interacties 
tussen het virus en deze eiwitten bestuderen tijdens endocytose. Gebruikmakend 
van deze opzet, hebben wij kunnen vaststellen dat het overgrote merendeel (bijna 
90%) van alle CHIKV virusdeeltjes de cel binnendringt via CME. Na endocytose wordt 
het virus getransporteerd naar vroege endosomen, waar in reactie op de zuurgraad 
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membraanfusie plaatsvindt. Het proces van membraanfusie zelf hebben we beschreven 
in Hoofdstuk 2. Als gevolg van de lage zuurgraad, treden er veranderingen op in de 
conformatie van het virale eiwit E1. Terwijl deze veranderingen plaatsvinden nestelt 
de ‘fusion loop’, een hydrofoob deel van het E1 eiwit, zich in het membraan van het 
vroege endosoom. Doordat deze conformatie instabiel is, klapt het eiwit om en worden 
het virale membraan en het endosomale membraan zo dicht bij elkaar gebracht dat 
zij versmelten tot één membraan. Het nucleocapside van CHIKV, welke ook het virale 
genoom bevat, komt vervolgens vrij in cel. 

De beweging van de CHIKV viruspartikels tijdens opname in de cel konden in twee 
categorieën worden onderverdeeld. Ongeveer de helft van de virusdeeltjes bewoog 
amper tot fusie. De andere helft van de virusdeeltjes lieten een korte snelle gerichte 
beweging zien voor ze fuseerden. In Hoofdstuk 4 onderzochten we de basis achter 
deze verschillende bewegingspatronen. Als eerste keken we of de snelle gerichte 
beweging binnen of buiten de cel plaatsvond. Gebruikmakend van markers voor 
endocytose en vroege endosomen, vonden wij dat de snelle gerichte beweging 
voornamelijk plaatsvond na endocytose, maar voordat het virus het vroege endosoom 
had bereikt. De snelle gerichte bewegingen bleken afhankelijk van microtubuli: lange 
dunne ‘eiwitdraden’, die een belangrijk onderdeel vormen van het ‘skelet’ van de cel. 
Daarnaast worden microtubuli gebruikt als een soort spoor waarlangs organellen 
vervoerd kunnen worden. Wanneer het netwerk van microtubules werd verstoord, 
vonden er nog amper snelle gerichte bewegingen plaats. Ook had de verstoring 
van microtubuli effect op de locatie waar het virus fuseerde. Virusdeeltjes die snelle 
gerichte beweging lieten zien fuseerden voornamelijk nabij de celkern, terwijl de meer 
‘statische’ virusdeeltjes overwegend in de periferie fuseerden. Tijdens verstoring van 
het microtubuli-netwerk namen we enkel nog fusie in de periferie waar. 

Het verstoren van het microtubuli-netwerk, en dus het beïnvloeden van de locatie 
van fusie, had geen enkel effect op de hoeveelheid fusie die werd waargenomen. 
Echter, microtubuli bleken wel belangrijk voor een succesvolle infectie van de cel. 
Daarom hebben we vergeleken hoeveel virale genomen vrijkwamen in cellen waarbij 
het microtubuli-netwerk wel of niet was verstoord. Uit deze experimenten bleek 
dat het microtubuli-netwerk een positieve bijdrage levert op het vrijkomen van het 
virale genoom. De exacte manier waarop microtubuli het vrijkomen van het genoom 
beïnvloeden is tot nog toe onbekend. Mijn hypothese is dat een intact microtubuli-
netwerk benodigd is voor het ontmantelen van het nucleocapside. Enerzijds is het 
voorstelbaar dat de eiwitten die nodig zijn voor de ontmanteling van het nucleocapside 
door middel van microtubuli in de nabijheid van het CHIKV nucleocapside worden 
gebracht. Anderzijds is het denkbaar dat verschillende motoreiwitten die in 
tegengestelde richting over de microtubuli heen bewegen het nucleocapside uit elkaar 
trekken. Vergelijkbare processen zijn bekend voor zowel het Influenza A virus als HIV. 
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Deel II: De invloed van gastheercellen, maturiteit en antilichamen op 
de infectieuze eigenschappen van het dengue virus

DENV is op het moment de meest voorkomende door muggen overdraagbare humane 
virusinfectie ter wereld. Naar schatting raken zo’n 400 miljoen mensen per jaar besmet 
met dengue, waarvan ongeveer 100 miljoen ook daadwerkelijk symptomen krijgt. Een 
eerste infectie met DENV verloopt vaak mild. Daarentegen is een tweede infectie met 
een ander dengue serotype, een zogenaamde heterologe herinfectie, gecorreleerd 
aan een ernstig ziekteverloop. De verhoogde kans op ernstige ziekte tijdens een 
heterologe tweede DENV infectie kan verklaard worden door het fenomeen wat vrij 
vertaald ‘erfzonde van het originele antigeen’ wordt genoemd. Tijdens een heterologe 
herinfectie activeert het immuungeheugen en worden er snel actieve B- en T-cellen 
gevormd. Echter, deze B- en T-cellen zijn voornamelijk gericht tegen het DENV serotype 
waar men als eerste mee was geïnfecteerd. Als gevolg worden vele kruisreactieve, maar 
slecht neutraliserende antilichamen en lage affiniteit T-cellen voor het huidige virus 
gevormd, die het virus niet efficiënt kunnen klaren.

Al in de jaren ‘70 van de vorige eeuw was bekend dat de ernstige vorm van 
denguekoorts voornamelijk gezien werd in twee groepen kinderen. De eerste groep 
waren pasgeboren kinderen die voor het eerst een dengue-infectie meemaakten. Deze 
kinderen hadden echter allemaal maternale antilichamen tegen DENV, antilichamen die 
ze gekregen hebben van hun moeder. De tweede groep bestond uit jonge kinderen die 
voor de tweede keer in hun leven geïnfecteerd raakten met dengue. Deze observaties 
wezen erop dat antilichamen een groot aandeel hebben in de ontwikkeling van ernstige 
symptomen. Dit fenomeen wordt ook wel ‘antilichaam-gemedieerde enhancement 
(=versterking) van infectie’ (ADE) genoemd. Hoewel over de jaren meermaals is bevestigd 
dat antilichamen dengue-infectie inderdaad versterken, waren aan het begin van onze 
studie de exacte mechanismen achter ADE nog steeds onbekend. In dit proefschrift 
hebben we dengue-infecties van natuurlijke gastheercellen in aan- en afwezigheid van 
antilichamen onderzocht. Verder stelden wij ons tot doel het mechanisme achter ADE 
te ontrafelen.

In Hoofdstuk 5 wordt de levenscyclus van DENV beschreven. Net als CHIKV zijn 
dengue virusdeeltjes kleine bolvormige deeltjes met een nucleocapside als kern. Het 
nucleocapside wordt omsloten door een membraan dat twee virale eiwitten bevat: het 
(pre)membraan ((pr)M) eiwit en het envelop (E) eiwit. Terwijl E belangrijk is voor binding 
aan de gastheercel en membraanfusie, heeft (pr)M voornamelijk een belangrijke functie 
in het voorkomen van vroegtijdige membraanfusie. Tijdens infectie worden DENV 
deeltjes gevormd in de immature vorm. In deze vorm bedekt prM de uiteinden van 
het E-eiwit, waardoor het virus niet kan fuseren. Terwijl de virusdeeltjes naar buiten 
worden getransporteerd, wordt prM geknipt in M en een pr-peptide. Dit peptide blijft 
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verbonden aan de uiteinden van E tot het virus het extracellulaire milieu bereikt. Op 
dat moment laat het pr-peptide los, daarbij een matuur en infectieus virusdeeltje 
achterlatend. Het knippen van het prM-eiwit blijkt echter niet erg efficiënt. Cellen die 
geïnfecteerd zijn met DENV scheiden een hoog percentage immature en gedeeltelijk 
immature virusdeeltjes, deeltjes die nog (gedeeltelijk) bedekt zijn met het prM-eiwit, 
uit. In de meeste celtypes zijn deze immature DENV niet infectieus, waarschijnlijk als 
gevolg van het onvermogen om aan gastheercellen binden. 

Een recente publicatie toonde aan dat immatuur West-Nijlvirus, een flavivirus wat 
nauw verwant is aan DENV, cellen kan infecteren door te binden aan het eiwit DC-
SIGN. Aangezien het bekend is dat ook DENV DC-SIGN bindt, hebben we de infectieuze 
eigenschappen van immatuur DENV opnieuw onderzocht. Hiervoor gebruikten we 
onder andere immature dendritische cellen, natuurlijke gastheercellen van DENV die 
DC-SIGN tot hoge mate tot expressie brengen. In Hoofdstuk 6 bevestigen we dat de 
immature vorm van de verschillende DENV serotypen cellen kan infecteren via DC-SIGN. 

Onze groep toonde eerder al aan dat immatuur DENV-2 in aanwezigheid van 
antilichamen zeer infectieus is in cellen die de Fc-receptor (de receptor waaraan 
antilichamen binden) tot expressie brengen. In Hoofdstuk 6 toonden wij aan dat niet 
alleen immatuur DENV-2, maar ook immatuur DENV-1 en -4 ADE kunnen veroorzaken. 
Deze resultaten suggereren dat dit een eigenschap is van alle vier de dengue 
serotypen. In immature dendritische cellen werd echter geen ADE waargenomen. Dit 
is waarschijnlijk het gevolg van de al efficiënte binding van dengue aan DC-SIGN in 
afwezigheid van antilichamen, waardoor er geen netto verhoging in virus opname en 
infectie wordt waargenomen in aanwezigheid van antilichamen. Samenvattend laat 
Hoofdstuk 6 zien dat immatuur DENV, wat oorspronkelijk gedacht werd niet infectieus 
te zijn, onder bepaalde voorwaarden wel infectieus is en daarmee kan bijdragen aan 
ziekte tijdens zowel primaire als secundaire DENV infecties.

Ook al is in verschillende cellijnen onderzocht hoe DENV zijn gastheercel binnendringt, 
natuurlijke gastheercellen zoals dendritische cellen, monocyten en macrofagen zijn 
altijd buiten beschouwing gelaten. In Hoofdstuk 8 hebben wij ontrafeld hoe DENV de 
cel binnendringt in de (muis)macrofaag cellijn P388D1 door onder andere gebruik te 
maken van chemische inhibitors. De resultaten laten een profiel zien dat overwegend op 
‘cell entry’ via CME lijkt. Het profiel bevatte echter ook enkele afwijkingen van standaard 
CME. Zo was in tegenstelling tot de klassieke CME DENV endocytose in P388D1 afhankelijk 
van actine, een belangrijk molecuul van het cytoskelet. Wanneer wij met de microscoop 
inzoomden op het plasmamembraan, konden wij kleine uitstulpingen waarnemen die 
een rol leken te spelen in de opname van DENV. Zoals beschreven in Hoofdstuk 1 zijn 
deze uitstulpingen voornamelijk gerelateerd aan twee specifieke types endocytose; 
macropinocytose en fagocytose. Endocytose via deze mechanismen was echter 
uitgesloten aangezien beide mechanismen afhankelijk zijn van de PI3K kinase, en dit 
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molecuul niet essentieel was voor de endocytose van DENV in muismacrofagen. Verder 
zagen we ook geen verhoogde opname van in water oplosbare fluorescente markers, 
een fenomeen wat karakteristiek is voor macropinocytose. Aangezien onze bevindingen 
niet richting een specifiek endocytosemechanisme wezen, was onze conclusie dat DENV 
muismacrofagen binnendringt via een tot nog toe onbekend endocytosemechanisme 
wat kenmerken bezit van zowel CME en fagocytose. Het vermogen van virussen om 
de cel binnen te dringen via onbekende endocytosemechanismen – welke al dan niet 
lijken op de klassieke endocytose mechanismen – is eerder beschreven in de literatuur 
en is ook kort behandeld in Hoofdstuk 1. 

Net als het endocytosemechanisme, week ook het intracellulaire transport van DENV 
in muismacrofagen af van de standaardvisie. Normaliter worden vrijwel alle deeltjes 
die door de cel worden opgenomen, inclusief DENV virus partikels, afgeleverd in 
vroege endosomen. Vanuit hier worden de inkomende deeltjes gesorteerd en verder 
getransporteerd. DENV reist normaliter via vroege endosomen naar late endosomen, 
waar fusie plaatsvindt in reactie op de lage zuurgraad en lipide samenstelling in 
deze endosomen. Echter, in muismacrofagen bleken vroege endosomen geen rol te 
spelen in het transport van DENV. DENV werd direct, of via een nog onbekend organel, 
richting de late endosomen getransporteerd, waar fusie plaatsvond. Een vergelijkbaar 
transportmechanisme is naar ons weten slechts eenmaal eerder beschreven. Ook in 
dit geval betrof het transport van een viruspartikel wat opgenomen werd door de cel 
via een niet-klassiek endocytosemechanisme. Het is dus mogelijk dat de niet-klassieke 
mechanismen van endocytose en intracellulair transport met elkaar verband houden. 

In Hoofdstuk 7 en Hoofdstuk 8 hebben we getracht het mechanisme achter de ADE 
van DENV infecties te ontrafelen. Aan het begin van onze studies was het dogma dat ADE 
van DENV infecties leidt tot 1) een hoger aantal geïnfecteerde cellen, en 2) een hogere 
productie van virusdeeltjes per geïnfecteerde cel. De gedachte was dat het hoger 
aantal geïnfecteerde cellen veroorzaakt werd door een betere binding van het virus aan 
immuuncellen, welke natuurlijke gastheercellen van DENV zijn, via de interactie van het 
antilichaam met de Fc receptor. Dit proces staat ook wel bekend als ‘extrinsieke’ ADE. 
De observatie dat onder ADE condities vaak meer virusdeeltjes worden uitgescheiden 
per geïnfecteerde cel werd toegeschreven aan een door het antilichaam getriggerde 
suppressie van de cellulaire afweer tegen het virus. Dit wordt ook wel ‘intrinsieke’ ADE 
genoemd. Echter de wetenschappelijke data voor deze hypothesen bleef schaars.

In Hoofdstuk 7 en 8 hebben we ADE onderzocht in humane primaire macrofagen en 
de muismacrofaagcellijn P388D1. In overeenstemming met eerder gepubliceerde data 
vonden wij dat onder ADE-condities meer cellen geïnfecteerd raakten en dat er meer 
virus per cel werd uitgescheiden. Daarnaast werd in beide celtypes een verhoogde 
DENV fusie-activiteit waargenomen onder ADE condities. De manier waarop deze 
verhoogde fusie-activiteit tot stand kwam verschilde echter. Waarbij in muismacrofagen 

APPENDICES

A



252

de verhoogde fusieactiviteit samenging met een verbeterde binding van DENV aan 
de cel, werd er geen verbeterde virus-cel-binding waargenomen in primaire humane 
macrofagen. Deze resultaten laten zien dat het verhoogde aantal geïnfecteerde cellen 
dat waargenomen wordt onder ADE-condities in primaire macrofagen voornamelijk 
het gevolg is van een verhoogde kans op virus-cel-fusie. In Hoofdstuk 8 hebben we 
de opnameroute van DENV-antilichamen nader onderzocht. De resultaten laten zien 
dat opname via fagocytose het meest waarschijnlijk is gezien het inhibitieprofiel en de 
opname via zogenaamde ‘phagocytic cups’. Naast het verschil in opnamemechanisme 
werd ook een verschil in intracellulair transport tussen standaard en antilichaam-
geopsoniseerd DENV waargenomen. In tegenstelling tot standaard DENV, bleek 
antilichaam-geopsoniseerd DENV wel via vroege endosomen naar late endosomen 
getransporteerd te worden. In deze late endosomen vond fusie voornamelijk plaats. 
Deze resultaten laten zien dat de aanwezigheid van antilichamen het DENV ‘endocytose’-
mechanisme beïnvloedt en nader onderzoek moet uitwijzen of dit verschil de kans op 
membraanfusie verhoogt. 

Ondanks dat de verhoogde fusieactiviteit het verhoogde aantal geïnfecteerde cellen 
kon verklaren, begrepen we nog niet waarom er meer virusdeeltjes per cel werden 
geproduceerd. In tegenstelling tot het dogma vonden wij geen aanwijzingen voor een 
antilichaam-gemedieerde suppressie van de antivirale immuunrespons onder ADE 
condities. Hoewel onder ADE condities verhoogde translatie en transcriptie van het 
virale genoom werd waargenomen, vonden wij geen veranderingen in de efficiëntie van 
virusreplicatie. Aannemelijk is dat de relatief kleine toename in virus-cel-fusie voor een 
sneeuwbaleffect zorgt. Als er meer genomen per cel vrijkomen, zal dit leiden tot meer 
translatie, replicatie, virusproductie en dus een toename van het aantal geproduceerde 
virusdeeltjes per cel. Dit effect wordt vermoedelijk ondersteund door het uitblijven 
van een sterke antivirale respons. Waar infectie met meerdere virusdeeltjes per cel 
net als ADE meer fusie veroorzaakt, zorgt de verhoogde concentratie van het virus 
tegelijkertijd voor een verhoogde antivirale activiteit, welke replicatie remt. Tijdens 
ADE is virusreplicatie even efficiënt als in afwezigheid van antilichamen én efficiënter 
dan onder hoge virusconcentraties wat virusproductie stimuleert. 

Ten slotte wil ik nog een interessant fenomeen aanhalen dat wij waargenomen 
hebben in Hoofdstuk 8, maar nog niet compleet begrijpen. Bij zowel DENV infectie 
in aan- en afwezigheid van antilichamen leek het actineskelet van de cel actief bij te 
dragen bij de opname van DENV. Zowel algemene ‘ruffling’ (het vormen van actine-rijke 
uitstulpingen vanaf het plasmamembraan van de cel) en lokale actine-rijke structuren 
die veel op ‘phagocytic cups’ lijken, werden waargenomen wanneer de cellen werden 
geïnfecteerd met standaard en ADE-DENV preparaten. Echter onder ADE condities 
zagen we nog een ander type uitstulping, die actief naar het virus toe gevormd werd. 
Ook al was het virus niet verbonden met het celoppervlak; de cel leek het virus-
antilichaam complex te signaleren aangezien deze meerdere malen actief naar het 
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virus toereikte. Hoe macrofagen virus-antilichaam complexen kunnen waarnemen 
is onbekend. Onze hypothese is dat antilichamen een chemotactisch signaal vormen 
waardoor de cel het virus kan lokaliseren. Naar ons weten zijn deze structuren niet 
eerder beschreven en ook de functie van deze structuren is nog onbekend. Daarom, 
en uit puur wetenschappelijke interesse, verdient de kenschetsing van deze structuren 
mijns inziens zeker extra aandacht. 

Met het onderzoek beschreven in dit proefschrift hebben we een beter inzicht verkregen 
in de manier waarop CHIKV en DENV hun gastheercel infecteren. Waar we voor CHIKV 
het ‘virus cell entry’-proces in detail hebben beschreven, hebben we voor DENV ons 
meer gefocust op virusopname in natuurlijke gastheercellen. Daarnaast hebben we 
door het mechanisme achter ADE van DENV infectie uit te pluizen een beter inzicht 
verkregen in het fenomeen wat bijdraagt aan de ernstige vormen van DENV infecties. 
In Hoofdstuk 9 vat ik deze en andere belangrijke resultaten van het proefschrift samen 
en plaats ik deze in een bredere context. 
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