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αSMA   Alpha smooth muscle actin 
AA   Ascorbic acid
AFM   Atomic force microscopy
ALK   Activin A receptor type II-like kinase
AMP   Adeninemonophosphate
ANOVA   Analysis of variance
APC   Adenomatous polyposis coli
βTrCP   F-box/WD repeat-containing protein 1
BMP   Bone morphogenetic protein
BSA   Bovine serum albumin
CAF   Cancer associated fibroblast
CBP   Creb binding protein
Cby   Chibby
CDK   Cyclin dependent kinase
cDNA    Copy deoxyribonucleic acid
CK   Casein kinase 
CTGF   Connective tissue growth factor
DAB    3,3’-Diaminobenzidine
DAPI   4',6-diamidino-2-phenylindole 
DD   Dupuytren disease
DDR   Discoidin domain receptor
DKK   Dikkopf
DMEM   Dulbecco’s modified Eagle medium
DNA   Deoxyribonucleic acid
DTT   1,4-dithiothreitol
DVL   Disheveled
ECM    Extracellular matrix
EDA   Extra domain A
EDB   Extra domain B
EMEM   Eagle's minimum essential medium
EMT   Epithelial to mesenchymal transition
FAK   Focal adhesion kinase
FBS   Fetal bovine serum
FDA   Food and Drug Association
GAG   Glycosaminoglycan
GAPDH   Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase
GDF   Growth/differentiation factors
Gly   Glycine 
GPa   Giga Pascal
GSK    Glycogen synthase kinase
GTP   Guanosine triphosphate
HEPES   4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid 
HRP   Horseradish peroxidase
IgG   Immunoglobuline G
ILK   Integrin linked kinase
JMJC   Jumonji C
KD   Knockdown
kPa   kilo Pascal
LAP   Latency associated protein
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LATS   Large tumor suppressor
L-DOPA   L-3,4-dihydroxyphenylalanine
LLC   Large latency complex 
LOXL2   Lysyl oxidase-like protein 2
LRP   Low-density-lipoprotein-receptor-related protein
LTBP   Latent TGF-binding protein
METc    Medisch ethische toetsingscommissie
MH   Mad homology
MMP   Metalloproteinase
MOB   MOB kinase activator
mRNA   Messenger ribonucleic acid
MRTF   Myocardin related transcription factor 
MST   Serine/threonine-protein kinase
NEDD4L   E3 ubiquitin-protein ligase NEDD4-like
NELF   Negative elongation factor
NIRM   Netherlands Institute for Regenerative Medicine
P3H    Prolyl-3-hydroxylase
P4H   Prolyl-4-hydroxylase
PAGE   Polyacrylamide gel electrophoreses
PAI   Plasminogen activator inhibitor
PBS   Phosphate buffered saline
PCR   Polymerase chain reaction
PDAC   Pancreatic ductal adenocarcinoma
PFA   Paraformaldehyde
PKC   Protein kinase C
PLA   Proximity ligation assay
PMT   Photomultiplier tube
RGD   Arginine-Glycine-Aspartic acid
RIPA   Radioimmunoprecipitation assay buffer
RT   Room temperature
RT-PCR    Reverse transcriptase polymerase chain reaction
RUNX   Runt-related transcription factor
SARA   Smad anchor for receptor activation
SAV   Salvador
SBE   Smad-binding element
SD   Standard deviation
SDS   Sodium dodecyl sulphate
SEM   Standard error of the mean
SFRP   Secreted frizzled-related protein
siRNA   Silencing ribonucleic acid
SM   Smooth muscle
TAZ   Transcriptional coactivator with PDZ- binding motif
TBS   Tris buffered saline
TCF/Lef   T-cell factor/lymphoid enhancer-binding factor
TCPS    Tissue culture polystyrene 
TEAD   Transcriptional enhancer factor TEF
TET   Ten-eleven translocation 
TGFβ1   Transforming growth factor β1
TIF   Tagged image file
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TRIM   Tripartite motif
TRITC   Tetramethylrhodamine
VP   Verteporfin
WNT    Wingless/Int
YAP   Yes-associated protein 1
YWHAZ   Tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase  
   activation protein, ζ polypeptide



161

ABBREVIATIONS



162



163

CURRICULUM VITAE & LIST OF PUBLICATIONS



164

APPENDICES

BIOGRAPHY

Bram Piersma was born on October 15 1986 in Zwolle, the Netherlands. After finishing 
his Atheneum, Bram had difficulties choosing which subject to pursue. After having 
dismissed the military academy, earth sciences and medicine, Bram finally moved 
to the University of Groningen to start his studies in Biology in 2005. There he took 
profound interest in something that had always slumbered in his mind: biology, and to 
be specific, the biology of the human body. After two years of studies, he chose to focus 
on other matters, and took a year off to become chairman of the board of the study 
association Groninger Levenswetenschappen Vereniging (GLV) Idun at the University 
of Groningen. Hereafter, he continued his studies and completed his Bachelor training 
in 2009, and started with the Master of Biomedical Sciences at the same university. 
His first thesis focused on the molecular mechanisms underlying type 1 diabetes 
and the interactions of gut microbiota with the intestinal epithelium, supervised by 
dr. Jeroen Visser. His second thesis was aimed at unravelling the actions of the anti-
inflammatory cytokine interleukin interleukin-10 in renal fibrosis, under supervision 
of dr. Eliane Popa and Professor dr. Ruud Bank. Finally, Bram conducted two literature 
studies focused on (1) the polarization of macrophages in the pathophysiogy of renal 
fibrosis, and (2) the existence of epithelial to mesenchymal transition (EMT) in fibrotic 
disorders. At the end of 2011 he graduated for his Master of Science exam with the 
distinction Cum Laude (Honors). 

After his undergraduate studies, Bram was offered a PhD position at the group 
of Professor dr. Ruud Bank and dr. Eliane Popa, at the University Medical Center 
Groningen, which he gladly accepted. His project focused on deciphering the 
role of the Hippo signaling cascade in fibrosis. Of particular interest was the Hippo 
transcriptional co-activator termed Yes-associated protein 1 (YAP) and its functions as 
mechanotransducer. Bram uncovered that YAP amplifies the activation of fibroblast to 
adopt a myofibroblast phenotype. Moreover, he found that YAP activity is increased 
in lesions of the fibroproliferative disorder of Dupuytren, and that YAP inhibition 
attenuated the myofibroblast phenotype of patient derived cells. Moreover, Bram 
revealed yet unknown interactions between YAP and the TGF1 signaling cascade, 
which may prove promising targets for therapeutic intervention in fibrotic disorders. 

Bram will continue his work on fibrotic disorders at the laboratory of Professor dr. 
Valerie Weaver at the University of California, San Francisco, where he will study 
mechanosignaling in tumor evolution and metastasis.
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De weg naar een academische promotie bewandel je niet alleen, maar is 
een samensmelting van ontmoetingen, avonturen en samenwerkingen met 
anderen. Vele mensen hebben op één of meerdere wijzen bijgedragen aan 
de totstandkoming van het proefschrift wat nu voor u ligt. Graag wil ik van de 
gelegenheid gebruikmaken om hen te bedanken.

Allereerst wil ik mijn promotor en begeleider prof. dr. Ruud Bank bedanken. 
Beste Ruud, jij hebt mij vanaf het begin af aan volledig opgenomen in de 
onderzoeksgroep, welke eerst als TiGeR en later als MATRIX door het leven 
ging. Toen ik als student onder Eliane begon bij de Medische Biologie had ik 
nog weinig met je te maken, afgezien van enkele spitsvondige vragen tijdens 
de werkbesprekingen. Later, kreeg ik de kans om onder jouw vleugels mijn 
promotiettraject voort te zetten. Tot mijn verbazing kreeg ik een blanco cheque 
met betrekking tot het nieuwe onderwerp van mijn onderzoek. Na zorgvuldig 
literatuuronderzoek kwam ik met Hippo signaling op de proppen en jij gaf direct 
groen licht om de rol van Hippo, en later YAP te onderzoeken in de ontwikkeling 
van fibrose. Ruud, je bent een zeer goede begeleider met enorm veel kennis 
en goede dosis humor. Het was zeer prettig om altijd bij je binnen te kunnen 
wandelen voor advies of een vraag, waar je dan ook meteen tijd voor maakte. Ik 
mag dan ook van geluk spreken dat jij mijn promotraject hebt begeleid. Bedankt 
voor alles!

Mijn copromotor dr. Miriam Boersema, van jou heb ik veel mogen leren over 
collageen biosynthese en fibrose, heel erg bedankt daarvoor. Beste Miriam, ik 
heb onze samenwerking als zeer prettig ervaren en vooral het editen van de 
manuscripten was zeer welkom. Daarnaast heb ik ook buiten het lab van je 
gezelligheid mogen genieten, bedankt!

Mijn voormalig copromotor, dr. Eliane Popa, heel erg bedankt voor het 
vertrouwen dat je me hebt gegeven tijdens mijn masterstage en de start van 
mijn promotietraject. Beste Eliane, we waren het niet altijd eens, maar jouw 
enthousiasme met betrekking tot onderzoek en fibrose zijn aanstekelijk. Zonder 
jou was ik niet gekomen waar ik nu ben! Ik hoop van harte dat je volledige 
gezondheid weer terugkrijgt.

De leden van de leescommissie, prof. dr. Roel Goldschmeding, prof. dr. Peter 
Olinga en prof. dr. Harry van Goor wil ik bedanken voor het lezen en beoordelen 
van dit proefschrift. Beste Roel, Peter en Harry, graag wil ik jullie ook bedanken 
voor de prettige samenwerking de afgelopen 5 jaar.

Mijn paranimf dr. Rutger Gjaltema. Beste Rutger, ik vind het lastig om je in dit 
korte aantal woorden te bedanken. Ik had namelijk nooit gedacht dat een band 
met een collega zou kunnen uitgroeien tot een hechte vriendschap. Wat hebben 
we een lol gehad de afgelopen jaren. Onze bizarre humor heeft ontelbaar 
hilarische situaties opgeleverd en ook onze tripjes naar bijvoorbeeld Colorado 
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zijn mij zeer kostbaar. Zonder jouw hulp, zowel praktisch als theoretisch had dit 
proefschrift er zeker anders uitgezien. Ik ga ervan uit dat we samen nog mooie 
avonturen gaan beleven. Je bent een prachtmens!

Mijn goede vriend en koffiemaatje, Lucas. Ik heb je leren kennen tijdens de 
studie Biomedical Sciences en sindsdien zijn we goede vrienden geworden en 
hebben we elkaars leven zien uitrollen. Bedankt voor alle momenten op het 
UMCG wanneer we weer eens op zoek gingen naar goede koffie bij de Gezonde 
Planeet (want de automatenkoffie gaan we natuurlijk niet drinken). Het was 
prettig om samen ons hoofd af en toe los te koppelen van het werk en lekker te 
ouwehoeren over andere zaken. Ik ga je missen, maar we houden ongetwijfeld 
contact! Al het beste voor jou en de jouwe!

Mijn Matrix groepsgenoten. Je werk is je werk niet zonder leuke collega’s. 
Nou, die heb ik gehad! Al was het op het lab, in het Triade gebouw, tijdens de 
meetings, op congressen of in de kroeg, het was altijd gezellig! Diana, bedankt 
voor het maken van de sfeer! Jouw bulderende lach is hartverwarmend en je 
droge humor sluit naadloos aan bij die van mij. Ook wil ik je bedanken voor 
onze goede gesprekken en je advies bij veel kwesties. Saskia, bedankt voor alle 
gezelligheid en al het uitstekende werk dat je hebt verricht. Ik hoop dat ik op mijn 
volgende werkplek weer iemand zoals jij kan vinden om mee samen te werken! 
Dames, ik ga jullie missen! Olaf, je was een toffe kantoorgenoot en je bracht een 
vrolijke noot in de groep. Bedankt voor de samenwerking in hoofdstuk 5 en 6. 
Nataly, you as newest addition to the MATRIX group have brought even more 
laughs to the office. I’ll try to continue my Spanish lessons and will show you my 
progression in a few years. All the best with your PhD! Evert-Jan, bedankt voor je 
klinische en tevens humorisitsche kijk op de zaken en alle samenwerking met de 
Dupuytren studies. Marike, bedankt voor je literatuurkennis (fictie in dit geval) en 
alle mooie borrels. Natuurlijk ook bedankt voor de samenwerking in hoofdstuk 
2. Pytrick, bedankt voor de gezelligheid en alle hulp op het lab, vooral met het 
kloneren van alle constructen. Jasper, ook jij bedankt voor de jarenlange hulp 
op het lab, zowel bij de MB als later vanuit de pathologie. Door jou loopt het lab 
als een geoliede machine en je aanwezigheid ga ik zeker missen. Theo, bedankt 
voor je enorme output aan western blots de afgelopen maanden, super! De rest 
van de groep: Masum, Sa’ad, Jelena, Jurjen, Sander, Nynke, Nadine en Ieneke, 
bedankt voor alles de afgelopen jaren.

Marlinde, je bent begonnen als student bij Rutger, maar nu zelf al weer twee 
jaar onderweg met je promotie. Bedankt voor alle biertjes en koppen koffie die 
we hebben genoten. En natuurlijk ook voor ons filmproject, wat een geniale 
samenwerking was dat 

Alle Bachelor en Master studenten die ik de afgelopen jaren heb mogen 
begeleiden: Luke, Marloes, Fleur, Anna Wil, Andries, Daan, Lisette en Kimberly. 
Bedankt voor alle momenten en al het werk wat jullie hebben verricht. Jullie 

DANKWOORD
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gaven mij de mogelijkheid om mijn kennis en enthousiasme te delen en tevens 
mijn didactische vaardigheden verder te ontwikkelen. 

Alle collega’s van de Medische Biologie wil ik bedanken voor alles wat ik met 
jullie heb mogen meemaken en van jullie heb geleerd. Met name Ana Maria, 
Anita N, Anita M, Anouk, Bart, Byambaa, Cheng Cheng, David, Désirée, Ditmer, 
Eelke, Ee Soo, Geert, Genaro, Gerjan, Harold, Henk, Henriëtte, Jan Reinier, 
Jelleke, Joris, Josée, Julio, Linda, Marco, Marja, Marloes, Maroesjka, Marnix, 
Monika, Mojtaba, Peter, Rebeca, Rianne, Rosa, Timara, Uilke, Vincenzo, Wouter 
en Wendy, bedankt voor alles!

Dr. Marcel Ruiters. Beste Marcel, bedankt voor je steun en wijze woorden. 
Zonder jou was ik wellicht niet in San Francisco beland, mijn dank hiervoor!

Professor dr. Ingrid Molema. Beste Ingrid, bedankt voor alle hulp rondom mijn 
PhD. Jouw kennis wat betreft de academische doolhof en het schrijven van 
subsidieaanvragen heeft mij veel gebracht. Wat fijn als er iemand met je mee 
rent 

Dr. Guido Krenning. Beste Guido, ook jij bedankt voor de interessante gesprekken 
over promoveren, post doc-en en de mallemolen van wetenschappelijke 
publicaties en subsidies. Of dit nou onder het genot van een kop koffie was of in 
der Witz onder het genot van een biertje, je humor was altijd vlijmscherp.

Professor dr. Jaap van der Born. Beste Jaap, je kennis over fibrose en de nieren 
was altijd van harte welkom, net als de leuke gesprekken over welk onderwerp 
dan ook. Ik heb genoten van onze rit van en naar Montabaur. 

Professor dr. Paul Werker. Beste Paul, ik heb je gek genoeg pas drie maanden 
geleden persoonlijk ontmoet. Desalniettemin, bedankt voor alle hulp met 
betrekking tot de Dupuytren studie in hoofdstuk 2. Ik hoop dat onze samenwerking 
nog een lange tijd mag voortduren.

Annet, Hans, Susan en Carolien, heel erg bedankt voor alle hulp omtrent mijn 
vijf jaar bij de Medische Biologie. Vaak ben ik binnengestapt met vragen over 
bestellingen, vergoedingen, post, en nog veel meer. Jullie welwillendheid en 
vriendelijke gezichten zijn een gouden aanwinst voor onze afdeling.

Klaas Sjollema en Ben Giepmans, bedankt voor alle hulp op het UMIC. Jullie 
hebt me veel bijgebracht over de wondere wereld van de microscopie en mijn 
enthousiasme verder aangewakkerd. De cursus imaging is en blijft de leukste/
beste cursus die ik ooit heb gevolgd. Bedankt!

Pieter en Klaas, bedankt voor jullie kennis en hulp bij het sequensen voor 
hoofdstuk 4. 
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Lieve Robbie, Elly en Alyssa, bedankt voor alle steun en gezelligheid de afgelopen 
tien jaar. Men heeft het wel eens over de koude kant van de familie, maar een 
warmer nest dan dat van jullie had ik niet durven dromen. Jullie zijn schatten! Nu 
op naar de volgende stap richting Professor Piersma ;)

Lieve Anne-Krijn en Eva, heel erg bedankt voor jullie liefde en bemoediging de 
afgelopen tijd. Dat jullie er altijd voor me waren, zelfs in jullie eigen moeilijke 
periodes, betekend ontzettend veel voor me. Ondertussen zijn jullie papa en 
mama geworden van een prachtig meisje, Nilsa. Ik ben trots op jullie en ga jullie 
ontzettend missen de komende jaren!

Folkert en Lineke, lieve pap en mam, jullie hebben mij altijd ondersteund in de 
keuzes die ik tot nu toe heb gemaakt. Het promoveren was niet altijd gemakkelijk, 
maar ik kon altijd bij jullie terecht met mijn problemen en vragen. Het laatste 
jaar hebben we zelfs bij jullie in de achtertuin mogen wonen om te sparen voor 
ons avontuur in San Francisco. Wat een rijkdom is het om jullie als ouders te 
hebben! Ik hou van jullie!

Als laatste mijn tweede paranimf en tevens de vrouw van mijn leven. Lieve 
Cynthia, al meer dan 10 jaar zijn we samen! Ik ben dan misschien degene die de 
Bul in ontvangst mag nemen, maar hij is net zo goed van jou. Je hebt me altijd 
gesteund de afgelopen vijf jaar, ook als ik weer eens laat thuis was of weekenden 
achter elkaar in het lab zat. Dankzij jou ga ik elke dag met een glimlach naar het 
UMCG, dankzij jou vind ik de kracht om te zwoegen op mijn werk, dankzij jou kan 
ik alles aan! Het is echt geweldig om met iemand die er hetzelfde in staat door 
het leven te gaan. Samen hebben we mijn promotie tot een mooi einde gebracht 
en samen gaan we een schitterende toekomst tegemoet. Lieve Cyn, ik ben trots 
op je en ik hou ongelooflijk veel van je!

Bram
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