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neDeRlanDse saMenVaTTInG

COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease en omvat chronische bronchitis, 
longemfyseem en kleine luchtwegobstructie. COPD is de derde doodsoorzaak in de we-
reld en heeft als complexe ziekte verschillende onderliggende oorzaken. Meestal is het 
ontstaan van COPD een gevolg van een wisselwerking tussen slechte longontwikkeling/
groei, (langdurige) blootstelling aan schadelijke deeltjes of gassen en (epi)genetische 
gevoeligheid. De diagnose van COPD is grotendeels gebaseerd op de aanwezigheid van 
luchtwegobstructie, die gewoonlijk wordt gemeten met behulp van een longfunctietest, 
ook wel spirometrie genoemd. Obstructie van de luchtwegen wordt vastgesteld door 
naar de verhouding te kijken tussen het volume dat in de eerste seconde kan worden 
uitgeademd tijdens een geforceerde uitademingsmanoeuvre (FEV1) en het totale 
volume dat uitgeblazen kan worden (FVC). Luchtwegobstructie kan op twee manieren 
gedefinieerd worden: 1) FEV1/FVC < 70 % of 2) FEV1/FVC < ondergrens van normaal 
(lower limit of normal, LLN). Als de verhouding derhalve kleiner is dan 70 % of de LLN, 
dan is er sprake van obstructie en dus van COPD.

Zoals eerder genoemd is (epi)genetische gevoeligheid een van de onderliggende oor-
zaken van COPD. Elke cel in het menselijk lichaam bevat DNA (Deoxyribonucleic acid) 
dat codeert voor ongeveer 22.500 verschillende genen die in eiwitten kunnen worden 
vertaald. Het DNA is voor 99,9 % gelijk tussen mensen, maar er zijn ongeveer 10 miljoen 
zogenaamde SNPs (single nucleotide polymorphisms) die kunnen verschillen. Door hypo-
these vrije genoombrede associatiestudies (genome-wide association studies, GWAS) uit 
te voeren kunnen we een groot aantal SNPs tegelijk onderzoeken op verschillen tussen 
mensen met en zonder COPD. Met behulp van genoombrede associatiestudies kunnen 
we ook epigenetische mechanismen onderzoeken. Dit zijn regulerende mechanismen 
die genexpressie kunnen veranderen zonder het DNA te veranderen en ze kunnen 
worden beïnvloed door omgevingsfactoren, bijvoorbeeld door blootstelling aan sigaret-
tenrook. Het meest bestudeerde epigenetische mechanisme is DNA-methylatie waarbij 
een methylgroep aan het DNA wordt gekoppeld om bijvoorbeeld de genexpressie uit 
te schakelen. Door gebruik te maken van de Illumina HumanMethylation450 BeadChip 
array kunnen we de DNA-methylatie op ongeveer 485.000 methylatieplaatsen bepalen.

Het roken van sigaretten is de voornaamste risicofactor voor het ontwikkelen van COPD. 
Daarnaast kunnen beroepsmatige blootstelling aan stoffen en chemicaliën of luchtver-
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vuiling ook COPD veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan boeren die worden blootgesteld 
aan pesticiden, buschauffeurs aan dieseldampen of bouwvakkers aan bouwstof. Opval-
lend is echter dat ongeveer 25–45 % van alle COPD-patiënten wereldwijd nog nooit 
gerookt heeft. Toch is er tot op heden geen onderzoek uitgevoerd die zich expliciet richt 
op COPD bij niet-rokers.

Het hoofddoel van dit proefschrift was om de onderliggende mechanismen die een 
rol spelen in COPD bij niet-rokers te onderzoeken. Ten eerste beoogden we (nieuwe) 
SNPs te identificeren die geassocieerd zijn met longfunctie en COPD in niet-rokers. Ten 
tweede beoogden we de rol van epigenetische veranderingen (DNA-methylatie) te 
onderzoeken. Wat is het effect van omgevingsblootstellingen (luchtvervuiling en be-
roepsblootstellingen) op DNA-methylatie en zijn deze verschillen in methylatieniveaus 
gerelateerd aan longfunctie of aan het ontstaan van COPD- We hebben om deze vragen 
te kunnen beantwoorden gebruik gemaakt van data van drie Nederlandse populatie 
cohorten: LifeLines, de Vlagtwedde-Vlaardingen studie en de Rotterdam studie.

Als eerste hebben we drie genoombrede associatiestudies uitgevoerd in niet-rokers, die 
worden beschreven in de hoofstukken 2 t/m 4. We hebben hierbij in totaal vijf genen 
geïdentificeerd die verband hielden met het volume van de grote en/of kleine luchtwe-
gen of samenhangen met COPD in niet-rokers. Twee SNPs gelegen in de genen HHIP en 
FAM13A hielden verband met de capaciteit van de grote luchtwegen (FEV1/FVC) en het 
niveau van genexpressie van deze genen in longweefsel (hoofdstuk 2). Samen zorgen ze 
voor een 2.4 % lagere longfunctie. Het is bekend dat het gen HHIP een belangrijke rol 
speelt tijdens de ontwikkeling van de longen en het gen FAM13A mogelijk een rol speelt 
in de ontwikkeling van emfyseem. We hebben derhalve laten zien dat de genen HHIP en 
FAM13A een risico vormen voor het ontwikkelen van luchtwegobstructie onafhankelijk 
van sigarettenrook. Bovendien kunnen deze twee genen ook invloed hebben op de 
prevalentie van COPD wereldwijd, aangezien 6 % van de onderzochte populatie drager 
is van deze nadelige genetische varianten.

Het is ook interessant dat de SNP in HHIP eveneens in verband is gebracht met het vo-
lume van de kleine luchtwegen (FEF25-75, hoofdstuk 3). HHIP is dus een gen dat mogelijk 
invloed heeft op de ontwikkeling van zowel de grote als kleine luchtwegen. Daarnaast 
hebben we ook een SNP in het gen MECR gevonden die geassocieerd was met de kleine 
luchtwegen maar dan alleen in mensen zonder obstructie van de grote luchtwegen. Deze 



Chapter 11

282

SNP was ook geassocieerd met de hoeveelheid genexpressie en speelt mogelijk een 
rol in de ontwikkeling van emfyseem. De overgebleven twee SNPs van de in totaal vijf 
gevonden SNPs hebben we in verband gebracht met luchtwegobstructie in niet-rokers 
en liggen in de genen FABP7 en NFYC (hoofdstuk 4). Deze twee varianten waren geas-
socieerd met beide definities van luchtwegobstructie. We hebben namelijk genetische 
studies uitgevoerd gebruikmakend van beide luchtwegobstructie definities en hiervan 
de resultaten vergeleken. Op basis hiervan concludeerden we dat de gebruikte definitie 
een aanzienlijke invloed had op de resultaten. Bijvoorbeeld, 96 % van de niet-rokers 
was hetzelfde geclassificeerd (namelijk met obstructie of geen obstructie) op basis van 
beide definities, toch kwam maar maximaal 21 % van de resultaten overeen. Eveneens 
zagen we dat de resultaten in rokers en niet-rokers erg van elkaar verschilden, wat sug-
gereert dat er misschien andere (genetische) oorzaken zijn van luchtwegobstructie bij 
rokers en niet-rokers.

Verder hebben we onderzocht of de DNA-methylatieniveaus verschillenden tussen 
mensen met en zonder COPD in de groepen rokers en niet-rokers. We hebben helaas 
geen significante verschillen in DNA-methylatieniveaus waargenomen gerelateerd aan 
COPD. Eerdere literatuur toont echter het tegendeel aan. Een eerder onderzoek bevatte 
mensen die in verhouding een veel ernstigere vorm van COPD hadden vergeleken met 
ons onderzoek. Dit kan een verklaring zijn voor het verschil in bevindingen.

Vervolgens hebben we de effecten onderzocht van luchtvervuiling en beroepsblootstel-
lingen op longfunctie en/of DNA-methylatie (zie hoofdstuk 6 t/m 9). Allereerst hebben 
we het verband onderzocht tussen luchtverontreinigende stoffen (NO2, PM2.5, PM10 
en PM2.5 absorptie) en longfunctieniveaus (FEV1, FVC en FEV1/FVC). We vonden dat 
langdurige blootstelling aan lage luchtvervuilingsniveaus eerder restrictie van de lucht-
wegen veroorzaakt dan obstructie van de luchtwegen. Een restrictie van de luchtwegen 
betekent dat het totale longvolume afneemt, wat veroorzaakt zou kunnen worden door 
longfibrose (bindweefselvorming in de longen).

Vervolgens hebben we ook een verband kunnen leggen tussen luchtvervuiling en 
veranderde DNA-methylatieniveaus (hoofdstuk 7). Zeven DNA-methylatieplaatsen 
waren geassocieerd met blootstelling aan NO2 (stikstofdioxide). Voor twee van deze 
methylatieplaatsen leek het erop dat de luchtvervuiling de longfunctieniveaus (FEV1/
FVC) beïnvloedde via veranderde methylatieniveaus op deze plaatsen.
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Hierna hebben we het verband onderzocht tussen DNA-methylatie en beroepsbloot-
stellingen zoals gassen/dampen (bijv. diesel of ammoniak dampen), minerale stof (bijv. 
asbest of cementstof), biologische stof (bijv. pollen, virussen of bloem) en pesticiden 
(hoofdstuk 8 en 9). We zochten hierbij naar gebieden waar meerdere naaste elkaar ge-
legen DNA-methylatieplaatsen samenhingen met de beroepsblootstellingen. In totaal 
hebben we 16 methylatiegebieden gevonden die samenhingen met gassen/dampen, 
7 met minerale stof, 18 met biologische stof en 26 met pesticiden. Een aantal van de 
methylatiegebieden hielden zelfs verband met twee soorten beroepsblootstellingen. 
Voor verscheidene van de gevonden methylatiegebieden leek het erop dat de beroeps-
blootstelling de longfunctieniveaus beïnvloedde via veranderde methylatieniveaus op 
deze plaatsen. Daarnaast was er ook een verband tussen de meeste methylatiegebieden 
en genexpressie, wat betekent dat ze mogelijk de hoeveelheid genexpressie reguleren. 
Opvallend was dat meerdere methylatiegebieden zich bevonden in genen die eerder 
aan longziekten gekoppeld waren of zich bevonden op plekken waar ze de activiteit 
van genen die genexpressie reguleren kunnen beïnvloeden. Met dit onderzoek hebben 
we voor het eerst aangetoond dat beroepsblootstellingen geassocieerd zijn met DNA-
methylatieniveaus door middel van hypothese vrij genoombreed onderzoek.

Het onderzoek beschreven in dit proefschrift heeft aangetoond dat genen, DNA-
methylatie en omgevingsblootstellingen een rol spelen in COPD in niet-rokers. We 
hebben verscheidene genen gevonden die in niet-rokers een rol spelen bij obstructie 
van de grote of kleine luchtwegen. Ook hebben we een verband gevonden tussen 
DNA-methylatieniveaus en luchtvervuiling of beroepsblootstellingen. Deze veranderde 
DNA-methylatieniveaus zou het mechanisme kunnen zijn waarmee de blootstellingen 
de longfunctie kunnen beïnvloeden. De geïdentificeerde genetische en epigenetische 
veranderingen kunnen mogelijk gebruikt worden voor klinische doeleinden, hoewel 
meer onderzoek naar de functie van deze genen en DNA-methylatieplaatsen nodig is. 
Voor toekomstig onderzoek raad ik twee soorten onderzoeken aan. Ten eerste, om alle 
mechanismen die een rol spelen bij COPD te begrijpen zouden we de data van verschil-
lende “omics” lagen ((epi)genomics, transcriptomics, proteomics en metabolomics) 
moeten integreren. Ten tweede, om een beter beeld te krijgen van de causale verban-
den moeten we de effecten van omgevingsblootstellingen op DNA-methylatie over de 
tijd (longitudinaal) onderzoeken. Ik hoop in ieder geval dat ook andere onderzoekers 
meer aandacht zullen gaan geven aan niet-rokers in hun onderzoek naar COPD zodat we 
de onderliggende mechanismen beter leren begrijpen.
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Daar is hij dan, mijn proefschrift, en dat maar toch mooi in 3 jaar! De tijd is echt voorbij 
gevlogen. Iets meer dan drie jaar geleden kwam ik naar Groningen om te solliciteren 
naar een promotieplaats en nu is mijn promotieonderzoek (bijna) afgerond en bereid ik 
me voor om naar Parijs te verhuizen. Als kleine meid wist ik al dat ik genetisch onderzoek 
wilde doen. Eerst met een meer forensische insteek, maar nu met een meer medische 
insteek. Ik heb ervan genoten om onderzoek te doen naar COPD bij niet-rokers en ik 
hoop dat deze groep patiënten meer aandacht krijgt in toekomstig onderzoek. Maar 
onderzoek doe je niet alleen en daarom wil ik bij dezen iedereen bedanken die mijn tijd 
in Groningen tot een succes hebben weten te maken.

Allereest wil ik mijn promotieteam bedanken. Het is een bijzondere tijd geweest om 
met jullie samen te werken en ik heb ontzettend veel van jullie geleerd. Ik weet nog 
heel goed dat ik kwam solliciteren naar de PhD-positie en jullie vroegen wat ik van 
computerwerk vond. Ik had op dat moment vooral een lab achtergrond en zei zoiets 
als “dat hoort erbij”. Terugkijkend heb ik vele uren achter mijn computer doorgebracht 
en dat bleek toch ook interessant te zijn. Al waren er natuurlijk de nodige frustraties 
als de R-scripts steeds errors bleven geven, maar met doorzettingsvermogen kon ik die 
uiteindelijk toch oplossen. Maar goed, ondanks dat de vacature mij enorm aansprak 
kreeg ik helaas te horen dat ik de baan niet zou krijgen. De verassing was daarom des 
te groter toen ik medio mei 2014 gebeld werd met de vraag of ik alsnog beschikbaar 
was om te beginnen als PhD-student in jullie groep. Natuurlijk wilde ik dat graag en een 
maand later kon ik al beginnen. Drie jaar later hoop ik dat ik alle verwachtingen waar 
heb kunnen maken.

Marike: bedankt dat je mij de kans hebt geboden om te promoveren. Je epidemiolo-
gische aanpak en kritische vragen hebben mijn werk tot een hoger niveau weten te 
brengen. Je hebt me geleerd zelfstandig onderzoek uit te voeren en mijn resultaten zo 
op te schrijven dat ze publicatiewaardig zijn. Deze vaardigheden zullen in mijn verdere 
loopbaan van grote waarde zijn.

Dirkje: het was een eer om één van de laatste PhD-studenten te zijn onder jouw bege-
leiding. Jouw enthousiasme en gedrevenheid hebben mij enorm gestimuleerd. Jij leerde 
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mij dat het juist belangrijk is om de biologische betekenis van de resultaten te begrijpen 
en altijd een agenda te maken.

Kim: de eerste twee jaar was jij mijn dagelijkse begeleider en co-promotor. Ik heb erg 
veel van je geleerd en je gestructureerde aanpak hielp mij om een betere onderzoeker 
te worden. Jouw eerlijke maar kritische blik op mijn werk heb ik enorm gewaardeerd.

Judith, jij nam het laatste jaar de taak over van Kim en werd mijn begeleider en co-
promotor. Ik heb het erg plezierig gevonden dat je deur altijd open stond voor vragen 
en je grote interesse in het doen van onderzoek. Bedankt voor al je hulp bij statistische 
kwesties en alle andere vragen die ik op je afgevuurd heb.

I would also like to thank the reading committee, professors Jarvis, Heederik and Kop-
pelman, for taking the time to appraise my thesis.

Het Longfonds wil ik hartelijk bedanken voor het verlenen van de subsidie voor dit 
project en mijn promotieplaats. Deze financiering heeft het mogelijk gemaakt om de 
onderbelichte groep ‘niet-rokers met COPD’ te onderzoeken.

I am also grateful for the collaboration within the Longfonds consortium with the group 
of Cornelia van Duijn at Erasmus medical center (Ivana and Najaf) and for the work to-
gether with the Rotterdam Study (Lies Lahousse and Guy Brusselle). Together we were 
able to deliver a fruitful contribution to research on COPD in never-smokers. In addition, 
I would like to thank all my co-authors for their contribution and critical reviewing of my 
manuscripts. The manuscripts always improved a lot due to the useful comments. Also 
a special thanks to Maaike and Ana Julia. Ana, you were always very kind and together 
we created a great paper on DNA methylation and air pollution. Maaike, bedankt voor 
onze leuke samenwerking. We konden altijd bij elkaar terecht voor vragen of sparren 
over het onderzoek. Vaak kwam je met nieuwe ideeën die mij weer verder hielpen.

Ik heb het heel waardevol gevonden om onderdeel uit te maken van GRIAC. Ik heb veel 
geleerd van de wekelijkse en maandelijkse research- en lunchmeetings. Ondanks dat ik 
niet alles begreep, heeft het geholpen meer inzicht te krijgen in mijn eigen onderzoek. 
Het was ook altijd erg gezellig dat we met velen naar de longcongressen (ERS en ATS) 
gingen en elkaar daar konden steunen bij de presentaties. Voor alle PhD-studenten van 
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GRIAC, ik hoop dat jullie net zoveel plezier beleven aan het onderzoek als ik en dat jullie 
ook jullie promotie tot een goed einde kunnen brengen.

De collega’s van epidemiologie. Het was altijd bijzonder om te zien dat er zo veel ver-
schillende onderwerpen onderzocht worden binnen de afdeling. Als we elkaar spraken 
bij bijvoorbeeld de jaarlijkse spring meeting of tijdens de departement day out waren 
er veel interessante verhalen. In het bijzonder wil ik de secretaresses Roelian en Aukje 
van epidemiologie en Sietske van longziekten bedanken voor het altijd open staan voor 
vragen en checks in de agenda’s. Maar ook de mensen de 4th floor en het lunch groepje 
wil ik bedanken: Alicja, Anh, Anna, Anne, Brechtsje, Daan, Douwe, Gert, Jacobien, Janet, 
Jisca, Joris, Joyce, Leanne, Leonie, Lillian, Loretto, Marloes, Natalia, Nino, Pepijn, Petra, 
Qi, Reinder, Rosita, Ruslan, and Zhan (hope I did not forget anyone). We hebben gezel-
lige tijden gehad, onder andere tijdens het WEON in Maastricht en Wageningen. Ik heb 
het ook erg leuk gevonden om te helpen bij de medische statistieklessen. Eerst wist ik 
niet of ik dat wel kon, maar door de geweldige filmpjes van Hans te bekijken, was mijn 
statiek kennis weer snel opgehaald.

Of course, I will not forget to thank my roommates, Leo (Xiang) and Congchou. Leo, it 
was nice having you as a roommate for about 1.5 years. During that time we learned to 
understand each other and I even learned some Chinese words. Being your paranymph 
was very special to me. I wish you all the best with your career in China and hope to see 
you again someday. Chou, you were my roommate the past year. I hope you will also 
finish your PhD and be reunited with your son and husband (and parents). I cherish our 
time in the office and the special birthday noodles you made for me.

Ik wil ook de mensen van de Genome Analysis Facility bedanken die me geholpen heb-
ben om de 450K assays in het lab uit te voeren.

Natuurlijk wil ook mensen buiten het werk om bedanken, te beginnen met GOPHER. 
Toen ik in Groningen kwam wonen kende ik nagenoeg niemand. Door het organiseren 
van leuke uitjes en interessante workshops heb ik vele nieuwe vrienden gemaakt. Espe-
cially, I would like to thank the current GOPHER board, Désirée, Els, Kiran, Steven, Xu, 
Ahmad and Morton. I couldn’t have wished for better co-organizers of GOPHER events 
and I really enjoyed being part of the GOPHER board with you guys. Thank you for all 
the beautiful moments.
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Daarnaast wil ik ook de mensen bedanken die ik via salsa heb leren kennen. Het was 
altijd gezellig een dansje te doen met jullie! Ook alle vrienden van de middelbare school 
en HBO wil ik bedanken, in het bijzonder Ingrid, Misha, Nicole, Maartje, Sabine, en 
Rani. We zien elkaar misschien te weinig, maar de belangrijke momenten delen we met 
elkaar en ik geniet er altijd van als we elkaar weer zien.

Mijn paranimfen Mark en Nicole. Ik vind het erg bijzonder, Mark, dat wij zo’n goede 
broer-zus band hebben. Ook al wonen we niet bij elkaar in de buurt, toch zien of spre-
ken we elkaar vaak. Er is een tijd geweest dat we elkaars hersenen wel in konden slaan, 
maar sinds we “ouder en wijzer” zijn, zijn we de beste vrienden en gaan we zelfs samen 
op vakantie. En Nicole, ook al zijn we eigenlijk nog maar 2 jaar vriendinnen, toch kan ik 
me geen tijd voorstellen in Groningen zonder jou. Ook al staat je agenda altijd vol, toch 
heb je altijd tijd voor een praatje of een dansje. Fijn dat we met elkaar konden sparren 
over het onderzoek of even ons hart konden luchten bij elkaar. Voor beide geldt: ik hoop 
dat ook jullie dromen uitkomen!

Als laatste wil ik graag mijn familie en ouders bedanken. Pa en ma, jullie steunen mij 
altijd door dik en dun en staan voor 100 % achter mijn keuzes. Het zal niet makkelijk 
zijn om beide kinderen te zien vertrekken naar het buitenland, maar door alle commu-
nicatiemogelijkheden tegenwoordig zullen we elkaar toch gewoon blijven “zien”. Ook 
mijn opa en oma’s. Helaas kan oma Dini er niet meer bij zijn om mijn promotie mee te 
maken, maar ik weet dat ze erg trots op me zou zijn. Opa Hans en oma Adrie, ik vind het 
erg bijzonder dat jullie met 85 jaar nog zo vitaal en zo veel interesse tonen in mijn leven 
en onderzoek. Jullie zijn erg trots op mij en ik op jullie!

Voor iedereen, ik hoop dat dit proefschrift jullie eindelijk een idee geeft van wat ik 
de afgelopen jaren heb gedaan, en nee het gebeurde niet op een plaats delict. Het is 
misschien een beetje moeilijk te begrijpen, maar ik ben trots op mijn werk. Zoals mijn 
moeder zei: “Gaat dit nog de wereld in, kom je ook op tv in oktober? Zijn toch wel 
belangrijke resultaten.”

Diana



Chapter 11

288

aboUT The aUThoR

Diana (or officially Dini Adriana) van der Plaat was 
born on Monday the 11th of June 1990 in Meppel, the 
Netherlands. After she finished her secondary education 
(“HAVO”) at CSG Dingstede Meppel in 2007, she started 
in the same year with the bachelor of applied sciences in 
Biotechnology with a specialization in Forensic sciences 
at Van Hall Larenstein, Leeuwarden, the Netherlands. 
In 2011 she graduated and obtained her BASc degree, 
and started with the master of Science in Molecular Life 
Sciences with the specialization Biomedical Research at 
Wageningen University, Wageningen, the Netherlands. She did her master thesis en-
titled “Identifying and investigating the possible role of novel prostate cancer associated 
transcripts (lncRNAs) in silencing large domains of DNA” at the University Medical Cen-
ter st. Radboud, Nijmegen, the Netherlands. For her master internship she investigated 
DNA degradation at the Office of Chief Medical Examiner in New York City, United States 
of America, for which she received the highest possible grade in the Netherlands (10). 
She obtained her MSc degree in 2013.

In June 2014 she started with her PhD project under the supervision of Prof. Marike 
Boezen, Prof. Dirkje Postma, Dr. Judith Vonk and Dr. Kim de Jong at the department 
of Epidemiology, unit for Chronic Airway Diseases at the University Medical Center 
Groningen. This research was part of the Longfonds (Lung Foundation Netherlands) 
consortium together with the Erasmus Medical Center Rotterdam, the Netherlands, 
and embedded in the Groningen Research Institute for Asthma and COPD (GRIAC). The 
project focused on genes, DNA methylation and exposures underlying COPD in never-
smokers. During her PhD project she finished a master of science in Epidemiology and 
obtained an official registration as epidemiologist A by the Netherlands Epidemiological 
Society (VvE). In addition, she was a teaching assistant in (MSc and BSc) statistical and 
epidemiological courses, and joined the board of GOPHER (Groningen Organisation for 
PhD Education and Recreation) as the head of educational events in the 2016/2017 
board year.
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After exactly three years, in June 2017, the manuscript of her thesis was submitted to 
the reading committee and it will be defended on the 18th of October 2017. In Sep-
tember 2017 she will start as a post-doc at INSERM, Paris, France. The project, coordi-
nated by Dr. Bénédicte Leynaert, will investigate the influence of age at menopause and 
hormonal status on lung function decline and the development of chronic obstructive 
lung disease (COPD), as part of the Horizon 2020 EU-funded Aging Lungs in European 
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