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Nederlandse samenvatting

Macrofagen
Macrofagen zijn immuuncellen die in de longen in grote getalen aanwezig zijn om een eerste 
verweer te vormen tegen pathogenen en kleine deeltjes in de lucht. Deze longmacrofagen zijn 
in twee populaties onderverdeeld: alveolaire macrofagen en interstitiële macrofagen. Alveo-
laire macrofagen zitten aan de luchtkant van de longen in de alveoli (longblaasjes), waar ze 
snel kunnen reageren op (potentiële) ziekteverwekkers. De interstitiële macrofagen zitten in 
de wanden van de alveoli en de grote luchtwegen vlak onder het luchtwegepitheel en houden 
de gesteldheid van het longweefsel in de gaten. Beide macrofaag populaties spelen een rol bij 
het initiëren van een ontstekingsreactie. 

Ondanks het feit dat macrofagen al lange tijd geleden ontdekt zijn, blijven de exacte functies 
van dit celtype in de longen onduidelijk. Dit heeft ook vooral te maken met de diversiteit aan 
functies die macrofagen kunnen uitvoeren. Zowel interstitiële als alveolaire macrofagen kun-
nen een ontstekingsreactie veroorzaken in het geval van een infectie. Wanneer de infectie is 
bestreden, zorgen macrofagen ook weer voor longweefselherstel. 
Macrofagen zijn in staat om van de ene functie te switchen naar een andere functie, afhan-
kelijk van wat er nodig is om het longweefsel gezond te houden. De specifieke functie wordt 
bepaald door de signalen die zij ontvangen van de omringende cellen. Om de verschillende 
subtypen macrofagen te kunnen identificeren, worden ze in dit proefschrift ingedeeld in drie 
categorieën. Ze worden gekarakteriseerd aan de hand van merkers, dat wil zeggen verschil-
lende eiwitten, die ze tot expressie brengen. De drie subtypen die wij onderscheiden zijn: 
3. M1 macrofagen die ook wel de pro-inflammatoire macrofagen genoemd worden en wor-

den gekenmerkt door de merker IRF5. Dit subtype ontwikkelt zich na blootstelling aan 
bepaalde cytokinen zoals interferon gamma (IFNγ) en producten van micro-organismen 
zoals lipopolysaccharide (LPS). Naast het feit dat M1 macrofagen infecties kunnen bestrij-
den, zijn deze ook in staat hulp in te roepen van het adaptieve immuunsysteem door het 
aantrekken en activeren van T cellen. 

4. M2 macrofagen, ook wel alternatief geactiveerde macrofagen genoemd, beschermen 
tegen infecties door grotere organismen zoals wormen en worden gekenmerkt door 
expressie van de merker CD206. Dit subtype ontwikkelt zich na blootstelling aan inter-
leukine 4 en/of 13 en kunnen stervende cellen verwijderen tijdens een ontstekingsreactie. 

5. M2-like macrofagen kenmerken zich door een ontstekingsremmende functie via produc-
tie van het ontstekingsremmende cytokine interleukine 10 (IL-10). Naast het feit dat IL-10 
ontstekingsreacties kan remmen, kan dit subtype ook het wondhelingsproces stimuleren 
door productie van de groeifactor transforming growth factor beta (TGFβ).

De verschillende subtype macrofagen en hun merkers zijn schematisch weergegeven in 
figuur 1. 
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Figuur 1. Schematische weergave van de drie macrofaag subtypen en de merkers waardoor 
ze van elkaar kunnen worden onderscheiden. Afkortingen: IFNγ: interferon gamma; TNF-α: 
tumor necrosis factor alfa; LPS: lipopolysaccharide; MHC class II: major histocompatibility 
complex class II; IL: interleukin; NO: nitric oxide; IRF5: interferon regulatory factor 5; Fe: 
iron; TGM2: transglutaminase 2; YM1: chitinase-3–like protein-3; FIZZ1/Relmα: resistin-like 
molecule-α; Arg-1: arginase-1; TGFβ: transforming growth factor beta; TLR: toll-like receptor; 
PGE2: prostaglandin E2. 

Longziekten
Macrofagen blijken essentieel in het handhaven van de gezondheid van de longen. Ze 
beschermen tegen infecties en helpen bij het herstelproces naderhand. Het is echter geble-
ken dat macrofagen ook kunnen bijdragen aan ziekteprocessen. In bepaalde longziekten zijn 
er bijvoorbeeld te veel macrofagen aanwezig en verdwijnen ze niet meer. In andere longziek-
ten is juist de functie van de macrofagen verstoord. Er is nog veel onbekend over het exacte 
type macrofaag dat een rol speelt bij longziekten zoals longfibrose en chronisch obstructieve 
longziekten (COPD). Welk type macrofaag is er aanwezig en waar zitten ze precies? Waar 
komen deze macrofagen vandaan? Welke functie hebben macrofagen die in de longen zit-
ten? En kan deze functie ook worden beïnvloed om op deze manier longziekten te genezen?
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Longfibrose en macrofagen
Longfibrose is een ziekte waarbij overmatig bindweefsel gevormd wordt in de longen. Dit 
is een ongecontroleerd en voortdurend proces. Het bindweefsel verdikt de wanden van de 
longblaasjes, waardoor de uitwisseling van koolstofdioxide en zuurstof wordt bemoeilijkt. 
Dit veroorzaakt benauwdheid bij patiënten met longfibrose. Het is een progressieve, chro-
nische ziekte die wordt veroorzaakt door een langdurige irritatie van de longen (15-20 jaar) 
door het inademen van kleine stofdeeltjes zoals metaal, hout of andere stofdeeltjes. Tot op 
heden zijn er nog maar twee geneesmiddelen beschikbaar: pirfenidon en nintedanib, maar 
die kunnen de ziekte slechts een beetje vertragen. In de meeste gevallen is de enige oplos-
sing een longtransplantatie. De behoefte aan meer kennis over het ontstaan maar vooral 
ook het genezen van de ziekte is dus groot, waarbij de nadruk zou moeten liggen op het 
herstelproces. Patiënten met longfibrose komen vaak pas in een heel laat stadium naar het 
ziekenhuis, waardoor het remmen van de aanmaak van bindweefsel minder effectief lijkt te 
zijn. Een andere manier van behandelen zou zijn de afbraak van overmatig bindweefsel te 
stimuleren. Macrofagen kunnen een belangrijke rol spelen bij dit afbraakproces. Wanneer ze 
de juiste signalen ontvangen, kunnen ze diverse enzymen tot expressie brengen die hen de 
capaciteit geven om bindweefsel af te breken. Echter, bij longfibrose lijken macrofagen deze 
functie niet te hebben.

In hoofdstuk 2 hebben we daarom onderzocht waarom macrofagen niet aangezet worden tot 
het afbreken van overmatig bindweefsel. Hierbij hebben we ons gericht op de communicatie 
tussen bindweefsel-produceren cellen, fibroblasten, en macrofagen en hebben we ontdekt 
dat er waarschijnlijk een verstoorde communicatie is tussen deze celtypen. Dit communica-
tiemechanisme hebben we afgekeken van hoe in botten de productie van bindweefsel wordt 
gereguleerd en hebben we vervolgens onderzocht in de longen. Onze hypothese was dat 
fibroblasten het eiwit receptor activator of Nfkb ligand (RANKL) produceren dat macrofagen 
aan kan zetten tot afbraak van bindweefsel door een interactie aan te gaan met de receptor 
activator of Nfkb (RANK) op macrofagen. Echter, RANKL kan worden weggevangen door 
osteoprotegerin (OPG). Dit eiwit functioneert als een ongebonden, vrije receptor van RANKL 
en komt zeer hoog tot expressie in de longen van patiënten met longfibrose. Dit kan in theorie 
de communicatie tussen RANKL en RANK sterk verstoren, met als gevolg dat macrofagen niet 
worden geactiveerd tot afbraak van bindweefsel. 

Uit onze resultaten bleek dat RANKL niet door fibroblasten, maar door T cellen en epitheel-
cellen wordt geproduceerd en dat OPG wel door fibroblasten wordt gemaakt, met name na 
fibrotische stimuli. Verder hebben wij in een muismodel van longfibrose de muizen extra 
RANKL toegediend om zo de grote hoeveelheid OPG in de longen te kunnen compenseren. 
We ontdekten dat de hoeveelheid OPG als reactie hierop alleen maar toenam. Dit geeft aan 
dat dit communicatieproces een rol speelt in de longen en wij hebben voor het eerst aange-
toond dat er een delicate balans bestaat voor de hoeveelheid OPG in de longen. Aangezien 
we met de behandeling van RANKL nog niet in staat waren om de bindweefsel-afbrekende 
macrofagen te activeren, zullen we moeten zoeken naar andere mogelijkheden om OPG te 
blokkeren of om via een andere weg macrofagen te stimuleren om het overmatige bindweef-
sel af te breken. 
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COPD en macrofagen
Naast de rol van macrofagen in longfibrose, hebben we ook macrofagen in COPD bestudeerd. 
COPD is een ziekte die gekarakteriseerd wordt door een chronische ontsteking in de longen, 
in de meeste gevallen als gevolg van roken. Patiënten kunnen in verschillende mate last heb-
ben van chronische bronchitis (ontsteking van de grote luchtwegen) en emfyseem (afbraak 
van longweefsel). Hierdoor daalt de longfunctie en zijn patiënten vaak benauwd hetgeen 
verergerd als de ziekte vordert. Veelal hebben patiënten extra zuurstof nodig om het verlies 
aan longfunctie op te vangen.

In eerder onderzoek naar macrofagen in COPD is gevonden dat macrofagen bijdragen aan de 
afbraak van longweefsel. Alveolaire macrofagen brengen als een van de weinige macrofagen 
in hoge mate het enzym tartrate resistant acid phosphatase (TRAP) tot expressie. Dit enzym 
staat centraal in hoofdstuk 3 en we weten eigenlijk niet wat dit enzym doet in de longen. In 
botweefsel leidt verhoogde activiteit van dit enzym tot verhoogde weefselafbraak. We laten 
zien in hoofdstuk 3 dat de activiteit van dit enzym hoger is bij patiënten met COPD, rokers en 
ook in patiënten met fataal astma vergeleken met controles. De oorzaak van deze hoge acti-
viteit in de longen is onbekend. Factoren die TRAP-activiteit kunnen verhogen in macrofagen 
zijn het al eerdergenoemde RANKL en oxidatieve stress. Het is bekend dat de oxidatieve stress 
hoog is in de longen van rokers, COPD-en astmapatiënten. Dit zou dus een oorzaak kunnen 
zijn van de verhoogde TRAP-activiteit. 

Naast weefselafbraak is verhoogde TRAP-activiteit in botweefsel in verband gebracht met 
een grotere beweeglijkheid van bot-afbrekende cellen. Onderzoek naar de exacte functie 
van TRAP in de longen is lastig omdat goede remmers van dit enzym ontbreken. Er waren 
aanwijzingen dat het edelmetaal goud TRAP zou kunnen remmen en daarom hebben wij 
diverse organische verbindingen met een goud-atoom (Au) getest op hun potentie om TRAP-
activiteit te remmen. Uit deze studies bleek AubipyOMe (zie figuur 2 voor de chemische ver-
binding) de meest sterke remmer te zijn van TRAP. Vervolgens hebben we met deze remmer 
kunnen aantonen dat TRAP ook betrokken is bij de beweeglijkheid van macrofagen. Dit geeft 
aan dat we een eerste grote stap gezet hebben naar het ontwikkelen van een verbinding die 
als TRAP remmer ingezet kan worden om zo de functie van TRAP in de longen verder te kun-
nen onderzoeken. Uiteraard is er nog meer onderzoek nodig naar bijvoorbeeld de specificiteit 
van de remmer voor TRAP en affiniteit voor TRAP. 

Figuur 2. Chemische samenstelling van de TRAP remmer AubipyOMe.
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Monocyten
Alveolair macrofagen komen waarschijnlijk al voor de geboorte naar de longen en leven hier 
heel lang door zich continu te delen. In het geval van een infectie of een longziekte zoals hier-
boven beschreven, kunnen deze langlevende lokale alveolaire macrofagen aangevuld worden 
met macrofagen die zich ontwikkelen uit monocyten, een type witte bloedcellen. Monocyten 
bevinden zich in het bloed en kunnen vanuit het bloed naar de longen reizen om te helpen bij 
de bestrijding van een infectie of te helpen bij het herstellen van beschadigd weefsel. Mono-
cyten kunnen onderverdeeld worden in 3 subtypen aan de hand van expressie van de eiwitten 
CD14 en CD16. Monocyten genaamd “klassieke monocyten” en “intermediaire monocyten” 
zijn veelal betrokken bij ontstekingen, terwijl het derde subtype, de “niet-klassieke monocy-
ten” meer een ontstekingsremmende functie lijken te hebben

Van de ontstekingsziekte COPD is bekend dat er ook effecten van de ziekte kunnen optre-
den buiten de longen, de zogenaamde systemische effecten. In hoofdstuk 4 hebben wij ons 
daarom gericht op de aanwezigheid van deze drie subtype monocyten in het bloed van COPD 
patiënten om te kijken of de aanwezigheid van de verschillende subtypen wordt beïnvloed 
door de ontsteking in de longen. Daarbij verwachtten we te zien dat er meer klassieke en 
intermediaire monocyten in het bloed aanwezig zouden zijn dan bij controle individuen, 
omdat deze twee subtypen sterk geassocieerd zijn met ontstekingen. Daarnaast hebben 
we gekeken de expressie van twee specifieke eiwitten, Toll like receptoren (TLR2 en 4), die 
betrokken zijn bij het detecteren van rookschade door monocyten.

Uit onze analyses van bloed van COPD patiënten en gezonde rokers bleek dat COPD pati-
enten meer klassieke en intermediaire monocyten hebben dan mensen die deze ziekte niet 
hebben. Deze toename bleek echter geassocieerd te zijn met leeftijd, dat wil zeggen dat het 
feit dat onze COPD patiënten gemiddeld ouder waren dan de controle mensen verklaarde 
dat zij meer klassieke en intermediaire monocyten hadden dan controle mensen en niet 
zozeer omdat ze COPD hadden. Dit effect van leeftijd op het aantal klassieke en intermediaire 
monocyten was ook al in studies van anderen aangetoond, maar verrassend was dat het ook 
zichtbaar was bij onze relatief kleine verschillen in leeftijd. 

Naast het effect van het hebben van de ziekte COPD hebben we ook gekeken naar het effect 
van roken. Roken was geassocieerd met het hebben van minder ontstekingsremmende niet-
klassieke monocyten en met verhoogde expressie van de rookschade-detectoren op de ont-
stekingsbevorderende monocyten subtypen. Tezamen suggereren deze data dat roken het 
ontstekingsbevorderende gedrag van monocyten bevorderd. 

Macrofaag subtypen in COPD
Eerder onderzoek heeft laten zien dat macrofagen bijdragen aan het ziekteproces van COPD. 
Echter, het is niet eerder onderzocht welke subtypen macrofagen er precies aanwezig zijn in 
de grote luchtwegen van COPD patiënten en in welke verhouding ze voorkomen. Daarom 
hebben wij aan de hand van de merkers, die al eerder beschreven zijn, deze verschillende 
subtypen in hoofdstuk 5 in kaart gebracht. Hiervoor hebben we het totaal aantal macrofagen 
en 3 verschillende subtypen M1, M2 en M2-like geteld in een grote luchtweg van COPD pati-
enten en de aantallen vergeleken met die in een grote luchtweg van controle mensen, waarbij 
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we rekening hebben gehouden met wel of niet roken, longfunctie en de dikte van de lucht-
weg. De dikte van de luchtweg was met name interessant omdat M2 macrofagen in verband 
zijn gebracht met het stimuleren van de aanmaak van bindweefsel, hetgeen tot verdikking 
van de luchtweg kan leiden. In COPD kunnen de ontstekingsprocessen in de luchtwegen 
leiden tot meer bindweefsel, hetgeen weer kan leiden tot een slechtere longfunctie. 

In grote luchtwegen van COPD patiënten bleken vergelijkbare aantallen totale en verschil-
lende subtypen macrofagen te zitten als bij controle mensen. Wel was de longfunctie slechter 
van niet meer rokende COPD patiënten naarmate er meer M1 macrofagen in hun luchtwe-
gen aanwezig waren. Opvallend genoeg had wel of niet roken een groter effect op het aantal 
macrofagen; rokers hadden significant minder macrofagen in hun luchtwegen en dan met 
name minder M1 macrofagen. Daarnaast vonden we dat dikkere luchtwegen gepaard gin-
gen met minder M2 macrofagen. Dit was niet wat wij verwacht hadden op basis van eerder 
gepubliceerde onderzoeken en zou kunnen betekenen dat er binnen het subtype M2 nog 
verschillende functies mogelijk zijn. 

Dit onderzoek is nog maar het begin van het bestuderen van macrofagen subtypes in COPD. 
Naast het karakteriseren van macrofagen op basis van merker eiwitten, is het van belang 
ook naar de functies van de subtypen bij COPD te kijken. Een belangrijk aspect hierbij is 
dat er meer functionele merkers voor de verschillende subtypen beschikbaar komen. Wan-
neer functionele merkers gecombineerd kunnen worden met de huidige merkers voor de 
subtypen kan er meer gezegd worden over de bijdrage die een bepaald subtype heeft aan 
bijvoorbeeld een ziekteproces.

Aanbevelingen
In welke mate macrofagen aanwezig zijn in de longen en wat hun bijdrage is aan ziektepro-
cessen begint langzamerhand duidelijker te worden. Een belangrijk aspect is dat de macro-
fagen een ziekte kunnen verergeren, maar wanneer het juiste subtype en dus de juiste functie 
wordt gestimuleerd, kunnen diezelfde macrofagen mogelijk bijdragen aan het herstel van 
de ziekte. Macrofagen hebben van nature deze plasticiteit en daar zouden we gebruik van 
moeten maken om longziekten proberen te genezen. Om dit soort onderzoek mogelijk te 
kunnen maken is het van belang eerst functionele merkers van de verschillende subtypen 
macrofagen in kaart te brengen.
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Dankwoord

Zoals één van mijn stellingen al aangeeft: het doen van promotieonderzoek heeft mijn ver-
wachtingen aan alle kanten overtroffen. Beide kanten op. Er waren ontzetten leuke, grappige 
en nieuwe ervaringen, maar ook minder leuke en zware momenten. Het blijkt dat je van die 
laatsten juist weer veel van kan leren. Uiteraard heb ik veel steun gehad en heel veel nieuwe 
mensen leren kennen, waarvan ik een aantal hier specifiek wil noemen en bedanken.

Allereerst wil ik uiteraard mijn promotor Barbro ontzettend bedanken. Onderhand zijn we 
al 6 jaar nauw met elkaar verbonden, omdat ik voor de start van mijn PhD in januari 2011 bij 
jou begon met een kort masterproject. Het besef hoeveel ik aan je heb gehad en hoe fijn het 
was om jou als begeleidster te hebben, kwam vooral naar voren naar aanleiding van je Long-
fonds aanvraag. Daarin werd jou gevraagd om verbeterpunten van jezelf noemen. Je hebt 
toen deze vraag ook bij mij neergelegd: wat vind ik jouw verbeterpunten? Waarop mijn ant-
woord was dat ik me geen betere begeleider had kunnen wensen. Je was geduldig; zelfs wan-
neer mijn FACS analyse dramatisch uit de hand dreigde te lopen, hielp je me er doorheen. 
Aan het begin van mijn onderzoek heb je samen met me op het lab gestaan om me alles te 
leren: van flow analyses tot aan dierproeven, en wanneer de tijd rijp was, liet je me los. Maar 
altijd met een vinger aan de pols. Ik heb grote bewondering voor je doorzettingsvermogen, 
je nieuwsgierigheid naar nieuwe ontwikkelingen binnen het onderzoek en je vermogen om 
in te spelen op de persoonlijke behoeften van iedere student die je hebt begeleid. Heel erg 
bedankt! En last but not least: mijn introductie in de apparaten van Apple, ik wil en kan niet 
meer zonder ;). 

Mijn promotor, Klaas. Ik heb al eens tegen je gezegd: wij spraken elkaar vaker met een bier-
tje in de hand, dan op je kantoor. Niet dat daardoor de gesprekken minder leerzaam waren, 
in tegendeel. Ik heb genoten van onze gesprekken over groepsprocessen, leidinggeven en 
samenwerken. Allemaal aspecten die naar voren komen bij jouw nieuwe baan als vice-
decaan en bij het doen van een PhD. Ik hoop dat we die gesprekken in de toekomst ook nog 
vaak zullen hebben. Dankjewel Klaas voor het verrijken van mijn promotieonderzoek door 
onze gesprekken. 

En mijn promotor, Wim, jou wil ik ook ontzettend bedanken voor de tijd die je genomen hebt 
om mijn onderzoek in goede banen te leiden. Dankjewel voor de grote wetenschappelijke 
bijdrage die je hebt gedaan in de vorm van werkbesprekingen (zowel de wekelijkse meeting 
van de afdeling Pathologie als onze maandelijkse besprekingen) en voor de feedback op mijn 
manuscripten en mijn proefschrift. 

Ook wil ik alle leden van de leescommissie, prof. dr. J. Grutters, prof. dr. M. Harmsen en 
prof. dr. R. Gosens, hartelijk bedanken voor de tijd en energie die jullie hebben geïnvesteerd 
om mijn proefschrift te beoordelen. Macro, erg jammer dat je niet bij de verdediging aanwe-
zig kunt zijn, maar ik ben je dankbaar voor de feedback die je me gegeven hebt en de leuke 
email wisseling die daaruit voortvloeide.
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Uiteraard heb ik me tijdens het doen van mijn onderzoek nooit eenzaam gevoeld, mede 
dankzij het warme bad dat de afdeling FTT heet. Allereerst wil ik de vaste staf die alles moge-
lijk maakt op de afdeling bedanken: Geny, Klaas, Barbro, Hans, Anna, Leonie, Inge, Daan 
en Jan. Bedankt voor het stellen van kritische vragen tijdens de werkbesprekingen en het 
stimuleren van samenwerkingen binnen en buiten de afdelingen. Geny, wat een geweldige 
bijdrage heb jij geleverd aan de wetenschap en ik ben blij dat de slices onderdeel uitmaken 
van mijn proefschrift. Hopelijk blijf je nog met de wetenschap verbonden, ondanks het aan-
staande afscheid.

Chrisje (aka Christina aka princess), wat was het leuk om tegelijk met jou te kunnen begin-
nen aan het avontuur van een PhD en ineens zijn we beide klaar. Ik ben ontzettend trots op je 
wat je bereikt hebt in deze periode en dat je de overstap hebt gemaakt naar een nieuwe baan 
in de VS. Hieruit bleek dat er tijdens die 4 jaar toch ruimte was voor onderzoek doen, want 
wat hebben wij een boel uren besteed aan kletsen over katten, sport, feestjes, familie, man-
nen en nog veel meer! Dat jullie destijds voor het “Barbie en Ken” Oud&Nieuw feestje nog 
opzoek waren naar Kennen zal ik sowieso nooit vergeten. En je hebt er een geweldige man 
aan over gehouden! Ook zal ik nooit vergeten dat jij het voor elkaar kreeg om een Mac vast te 
laten lopen ook niet, hihi. Dankjewel voor de leuke tijd en je hulp tijdens de experimenten, 
humane longen en in het CPD in onze groene pakjes met hakjes. Ik vond het super leuk om 
deze periode met jou te delen! En inderdaad, niets gaat even.

During a PhD lifetime of four years (almost five…), many PhD students passed by and I would 
like to acknowledge every one of them who has shared time, laughter, hard work and/or a 
room with me during my PhD. Thank you for being a part of my PhD: Marlies, Inge, Karin, 
Mackenzie, Andreia, Amirah, Sara, Viktoriia, Xiaoyu, Adhy, Natalia, Benny, Ming, Suresh 
and Nia. Mijn kamergenootje, Marlies, wij hebben aan 1 woord genoeg, maar kunnen uren 
lullen. Wat miste ik jou als sparringpartner, toen je met je gezin naar Aruba vertrok. Maar 
gelukkig zijn er vliegtuigstoelen genoeg die die kant op gaan, dus deze afstand heeft ook niet 
in de weg gezeten. Nu weer terug in NL wens ik je al het beste voor jou, je gezin en familie! 
My dearest Andreia, I will always remember the first time you and Tiago visited Groningen 
and you asked the group if someone dances salsa, while we were having dinner in Het Pan-
nenkoekenschip. That same night we went to Hemingway to dance the night away. Ever since, 
we have built a great friendship! I greatly admire your skills, both as a scientist and an artist 
and you are able to combine these in a beautiful way. And thank you for letting me and Sie-
gard be a part of two of your most important days: your wedding and your PhD defense. Stay 
amazing and see you in Cardiff! And of course, Nia, thank you sooooo much for the time you 
spent doing experiments on slicing, helping out with human lungs and working so hard. You 
are the kindest person I know. I wish you all the best with finishing your PhD and a happy 
married life! Adhy, thank you for being a part of our group. It takes great courage to travel so 
far to an unknown country for a new job. You have grown along the way, with maybe the big-
gest change when your son Zidney was born. I wish you all the best with the rest of your PhD 
and blessings to your wife, son and family. 
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For the newest generation of PhD students Valentina, Roberta, Keni, Daphne, Laura, 
Anienke and Gwenda. I want to wish you all the best with the rest of your PhD! En Anienke, 
sorry dat je in mijn voetsporen treedt ;), maar je vindt je eigen weg wel. En je mag me ALTJD 
stalken voor meer data/toegang tot mijn drive/uitleg/tips en tricks. Heel veel succes en ple-
zier!

Zonder de steun van alle analisten op het lab, zou het lab ineenstorten. Daarom heel veel 
dank aan al deze mensen die ons onderzoek mogelijk maken. Eduard, steun en toeverlaat in 
het CDP en op het lab. Helaas verbonden ook onze knieproblemen ons, maar samen kneusje 
zijn is altijd beter dan alleen! Je stond je altijd klaar voor borrels, filmpjes maken, nagels lak-
ken, mooie prikborden maken en mojito’s drinken! Keep it up! Catharina, een onuitputtelijke 
bron van ervaring op het gebied van celkweek en kleuren. Dankjewel voor het delen van je 
kennis! En uiteraard ook voor de gezelligheid bij de borrels, bijdrages aan de filmpjes en de 
mojito avonden! Jan, wie hadden er anders op het lab moeten passen tijdens de zomer dan 
wij twee! Geef dat roer maar aan ons over en het komt goed. Dankjewel voor je positieve ener-
gie en je oneindige hulp. Marina, wij kennen elkaar natuurlijk al sinds mijn bachelor project. 
Ik mocht altijd bij je aankloppen voor een vraag, het was nooit te veel. Ook geweldig hoe je 
samen met Eduard altijd klaar stond om te helpen als er een humane long kwam! Ontzettend 
bedankt! Marjolijn, Alie en Marieke de Ruijter, praktisch hebben wij wat minder met elkaar 
te maken gehad, maar ook met jullie hulp hielden jullie alles draaiende, als de PhD studenten 
er een potje van dreigden te maken. 

Gillian, ik heb er haast geen woorden voor om te beschrijven hoe ontzettend leuk, grappig, 
lief, behulpzaam en nog veel meer jij bent. Ik mis het nu al dat we de telefoon op kunnen 
nemen met een zwoele “Hellooo…”. Wat heb ik dubbel gelegen van het lachen om je verhalen 
en je vunzige dubbelzinnigheid, of was dat alleen mijn eigen dirty mind? Hoe dan ook: a joy 
forever! 

En iedereen die op de afdeling was tijdens mijn PhD, dankjewel voor een super leuke tijd! 
Magdalena, Miriam, Jai, Ruchi, Hans, Frits, Marianne, Sylvia, Ventakesh, Martin, Adriana, 
Na, Paul, Marike van Beuge, Sanna!, Marieke Elferink, Femke Hoogstra-Berends, Bert, 
Christa, Henk, Amit, Kaisa en Irma. My dear Finnish girls: Sanna ja Kaisa, kiitoksia kovasti 
kivasta ajasta! Oli aivan mahtavaa puhua Suomea töissä! Ihanaa että olemme vielä yhteydessa 
seka Hollanissa että Suomessa. En Irma, dankjewel voor je aanstekelijke lach en het introdu-
ceren van de hoogste frequenties om “doei” te zeggen aan het einde van de dag. Ik vraag me 
nog steeds af of iedereen de hoogste tonen kon horen. Al het beste voor je lieve gezinnetje!

Mijn paranimfen: mijn schat Fransien en mijn lieve zusje Nina. Lieve Frannie, je kwam 
als scheikunde student binnen in de farmaceutische wereld van FTT, hebt mij uit de brand 
geholpen als analist (“Ja baas”) en werd mijn roomie toen je aan je PhD begon. Eerst achter 
Chrisje, die het niet kon laten om achterstevoren op haar stoel op jouw beeldscherm te kijken, 
en later naast mij. Ik vraag me af of het überhaupt een moment stil is geweest op onze kamer 
sinds die tijd. Sieg had het idee dat het net iets TE gezellig was bij ons op de kamer :-P. Maar 
wat was het fantastisch! Het was ook zo bijzonder om deel uit te maken van je vrijgezellen-
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feest, waar duidelijk werd hoe ontzettend veel liefde jij hebt om te delen, maar ook krijgt van 
alle lieve mensen die je om je heen hebt. Heel veel succes met je promotieonderzoek (hoewel 
dat niet nodig is, want jij bent de beste!) en alle geluk toegewenst aan jou en lieve Jakkie. Dan 
mijn liefste zusje Nina, wat vind ik het geweldig dat je creatief hebt bij kunnen dragen aan 
mijn boekje. Het is altijd zo fijn om even te kunnen praten, relativeren en jouw raad te krijgen. 
Ik blijf soms een olifant in een porseleinkast en jij kan de juiste nuances aanbrengen. Dankje 
lieve Niensel! 

Ook wil ik alle mensen bij de pathologie bedanken voor hun input tijdens de werkbespre-
kingen: Machteld, Corry-Anke, Patricia, Wim, Marjan. Ik was erg blij met jullie input als 
“long groep”, aangezien wij ons meer in het “lever” veld begaven. Ook alle dank naar de 
leden van GRIAC. Het was ontzettend leerzaam om over de uiteenlopende onderzoeken te 
horen,vooral de klinische kant van de longziekten. Dit hielp ook mee om mijn eigen onder-
zoek in een breder perspectief te kunnen zien!

We had support from different sides to be able to do this research. David Brass, you have set 
the base for the largest and most precious chapter of my thesis. It was a blast to meet you for 
the first time in Big Sky, Montana and we could not stop joking about our height difference! 
Thank you for your input and fruitful discussions. Ook mijn dank aan Robbert Cool. Jij hebt 
ons zo ontzettend geholpen met de productie van RANKL en je bijdrage aan en feedback op 
het OPG artikel. Daarnaast wil ik ook onze samenwerking met Rotterdam bedanken: Bernt 
van den Blink en Peter Heukels. Bernt, heel veel succes met je nieuwe baan en Peter, ik 
vrees dat die database nog steeds niet staat, haha. Alle co-auteurs die boven de manuscripten 
staan in dit proefschrift: bedankt voor je bijdrage en je feedback op de manuscripten.

Tijdens mijn PhD hebben een aantal Master studenten een onderzoeksproject gedaan bij 
ons, die ik ook wil bedanken voor hun bijdrage aan mijn onderzoek: Tirza, Burak, Marce-
lina, Bram, maar ook Fiona, die na haar project mij nog als analist heeft geholpen. Daarnaast 
zijn er meerdere bachelor studenten van de opleiding Farmacie bij ons geweest. Ook jullie: 
bedankt voor je bijdrage!
 
Als ik er zo op terug kijk, is de lijst van mensen die ik heb leren kennen tijdens mijn PhD en 
die mij hierbij hebben ondersteund bijna oneindig. Ook zijn de leuke, hilarische en ont-
roerende momenten te veel om op te noemen. Iedereen echt ontzettend bedankt voor een 
fantastische tijd! En dat de echo van mijn lach maar lang mag ronddwalen over de gangen 
van PTT.

Het PTT nest heb ik onderhand al bijna een jaar geleden verlaten om een nieuwe uitdaging 
aan te gaan bij IQ Products als Technical Sales Specialist. In het kort: ik mag veel praten, ik 
reis veel en dat allemaal met leuke mensen om mij heen. Lieve collega’s van IQ, ik had van 
tevoren niet gedacht dat de sfeer bij PTT geëvenaard kon worden, maar daar zijn jullie zeker 
in geslaagd. Ik heb het tot nu toe heel erg naar mijn zin gehad bij jullie en kijk uit naar de 
komende tijd!
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Dan last but not least, mijn lieve familie en vrienden. Jullie hebben me zo ontzettend 
gesteund en in mij geloofd. Zonder die steun was ik lang niet zo ver gekomen. Äiti, olit aina 
valmis kuuntelemaan minua ja aina sulla oli vyvää neuvoa, niin kuiin äidit kuuluukin antaa, 
hihi. Suuuukkkkoooo! Jaap, wij zijn twee handen op één buik. Je was altijd geïnteresseerd 
in mijn onderzoek en wilde alles weten. Dankjewel voor je luisterend oor, daddy! Mirk, ons 
contact is wisselend geweest, maar ik ben trots op wat je hebt bereikt en dat je de stap hebt 
durven nemen om achter Line aan te gaan naar Noorwegen. 

Mijn liefste Sniegy, sorry voor alles dat je te voorduren hebt gehad met mij. Mijn stressmo-
menten, het zeuren en de zenuwinzinkingen. Maar ik weet dat je trots op me bent, zoals ik 
ook trots ben op jou. Er zat ook een voordeel aan het harde werken, en dan vooral dat ik soms 
door werkte in de weekenden. Dit betekende dat jij je minder schuldig voelde als je zelf weg 
was voor een klus op zaterdag of de administratie nog moest doen op zondag. Dankjewel voor 
je oneindige steun en begrip!

Dank jullie allemaal! Thank you so much! Kiitos kovasti!
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Curriculum Vitae

Carian Eline Boorsma was born March 18th 1987 in Groningen, The Netherlands. Besides the 
Dutch nationality, she has the Finnish nationality as her mother is from Finland. In 2005, 
she stared studying Pharmacy at the University of Groningen. Already in the second year 
she decided to switch towards Pharmaceutical Sciences and received her Master in Medi-
cal Pharmaceutical Sciences in the spring of 2011. Her first research project was conducted 
with Geny Groothuis at the department of Pharmacokinetics, Toxicology and Targeting. The 
second project was with Prof. dr. van Gilst at the Experimental Cardiology department of the 
University Medical Center Groningen. In 2011, she started as a graduate student at the lab 
of prof. dr. Barbro Melgert. During her project she investigated the role of macrophages in 
pulmonary diseases. Due to her research, she was awarded the Young Investigator Award by 
the Dutch Respiratory Society April 2014. On December 2nd 2016 she defends her PhD thesis.

As a student, she was an assistant at many different theoretical and practical classes. During 
her PhD, she was involved in the education committees for the PhD training- and education 
programs of the Graduate School of Medical Sciences (GSMS) and the GUIDE institution. She 
was also a member of the PhD Council of the GSMS as a representative for all PhD students 
of GUIDE for 3 years.

Aside her studies and her research project, Carian played basketball on a National level. The 
hard work payed off when she won the Championship of the “Promotie Divisie” in 2012 with 
her team “De Groene Uilen”. 

In March 2016 she stared her job at IQ Products in Groningen as a Technical Sales Specialist. 
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