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Summary
Food allergy is a major health issue, especially in children. The intake of one of the major food 
allergens, cow’s milk, results in cow’s milk allergy in 2-3% of all infants. Since the destruction of 
allergenic epitopes during hydrolyzation of intact proteins is assumed to protect against allergy 
development, hydrolysates are used as a protein source in infant formulas for food allergy 
prone children. Recently it was shown that hydrolysates also possess many immunomodulatory 
properties. Therefore, hydrolysates could also actively contribute to the prevention or a decrease 
of allergic reactions. However, in order to be able to make optimal use of immune modulating 
hydrolysates in the development of infant formulas, more knowledge about effects of hydrolysates 
and the mechanisms underlying these effects is needed.
 Hydrolysates from many different protein sources have been described to possess a variety 
of immune regulating properties. In chapter 1 the current evidence for immunomodulating 
properties of hydrolysates that could have hypoallergenic effects was reviewed. We review aspects 
and structural parts of the immune system which are known to be related to different stages 
of the allergic reaction, including epithelial barrier function, innate, and adaptive immune cells. 
Different hydrolysates have indeed been described to strengthen the epithelial barrier, modulate 
T cell differentiation, and decrease inflammation. Some studies suggest that hydrolysates 
could induce these effects by manipulating pathogen recognition receptor (PRR) signaling. 
Peptides from hydrolysates have been shown to bind to Toll-like receptor (TLR)2 and TLR4 and 
influence cytokine production in epithelial cells and macrophages. Current insight suggests that 
hydrolysates may actively participate in modulating the immune responses in subjects with cow’s 
milk allergy and those at risk to develop cow’s milk allergy. However more research is required in 
order to design effective and reproducible means to develop targeting strategies to modulate 
the immune response.
 To compare immune effects of different hydrolysates, in chapter 2 immune effects of a range 
of whey and casein hydrolysates with different hydrolysis levels were studied. We first measured 
cytokine production in primary peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) stimulated with 
either whey, casein, or their hydrolysates. IL-10 and TNFα were induced by whey hydrolysates 
(decreasing with increasing hydrolysis level), but not by casein hydrolysates. Since studies 
suggested that the interaction of hydrolysates with PRRs can induce immune effects, we than 
investigated TLR modulating effects of the hydrolysates. The activation of TLR2, 3, 5, and 9 was 
observed by intact and mildly hydrolyzed whey proteins only and not by casein hydrolysates in 
TLR reporter cell lines. Many casein hydrolysates inhibited TLR signaling (mainly TLR 5 and 9). These 
results demonstrate that the effects of cow’s milk proteins on the immune system are protein 
type and hydrolysis dependent. TLR signaling was found a possible mechanism for differences in 
effect.
 Besides cow’s milk hydrolysates, plant-based hydrolysates also form a source of immune 
modulating hydrolysates. However, their immune effects and TLR modulating properties have 
been studied to a lesser extent compared to cow’s milk hydrolysates. Therefore, in chapter 3 
we studied effects of six soy hydrolysates and three wheat hydrolysates on cytokine production 
of primary peripheral blood mononuclear cells, and the activating and inhibiting effects of the 
hydrolysates on TLR2, 3, 4, 5, 7, 8, and 9. The immune effects were highly hydrolysate dependent. 
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The hydrolysates with the strongest TLR activation were found to enhance production of 
TNFα and IL-10 in PBMCs. Furthermore, it was found that two of the soy and two of the wheat 
hydrolysates could induce TLR activation, while TLR inhibiting effects were observed in other, 
both soy and wheat derived hydrolysates. Overall, it was shown for the first time that specific soy 
and wheat hydrolysates, like cow’s milk hydrolysates, were able to modulate TLR signaling and 
induce immune effects.
 After the identification of the most potent immunomodulating hydrolysates by the thorough 
screening of a range of hydrolysates from different protein sources, the effects of these selected 
hydrolysates were studied in more detail. First, the protective effects of hydrolysates on the 
epithelial barrier were investigated. In this study we used soy hydrolysates, since the strongest 
effects were observed in hydrolysates from this protein source. In chapter 4 the protective 
effects of pretreatment with six soy hydrolysates on calcium ionophore A23187 induced TEER 
reduction were studied in T84 cells. Preincubation with one of the six hydrolysates protected the 
epithelial cells from a decrease in TEER induced by A23187. Then, the effects of the most potent 
soy hydrolysate on tight junction gene expression were studied. This soy was found to increase 
claudin-1 and decreased claudin-2 expression. In order to identify underlying pathways involved, 
barrier disruptor specificity of the effect was studied by comparing protective effects on TEER 
and Lucifer Yellow flux after exposure to barrier disruptors that work via different intracellular 
pathways, i.e. the disruptors A23187, mellitin and deoxynivalenol (DON). It was found that the 
protective effect of the hydrolysate on TEER was specific for the barrier disruptors A23187 and 
mellitin and not observed for DON. This observation suggests that the soy hydrolysate acts 
via PKC isoforms, which leads to changes in the expression of claudin-1 and 2. Thus, together 
these data suggest that specific soy hydrolysates may be designed to strengthen the epithelial 
barrier which might be instrumental in management of barrier function in individuals at risk of 
developing food allergy.
 In the previous chapters, we studied the effects of hydrolysates on immune cells and epithelial 
cells in monocultures. In a physiological setting, the interaction between the different cell types 
is crucial for the outcome. Therefore, in chapter 5, we studied the interaction between immune 
cells and epithelial cells (IECs) after hydrolysate administration in vitro. In this study, we used a 
coculture system to investigated the effects of a soy and whey hydrolysate on cytokine production 
of human IECs, immature dendritic cells (DCs), and T cells. First, we stimulated dendritic cells and 
epithelial cells separately. Both the soy and whey hydrolysate induced cytokine production (IL-12, 
IL-8, TNFα, IL-10, IL1RA, IL-6, MCP-1, MIP-1α, RANTES, and TSLP) when in direct contact with DCs. 
In IECs soy hydrolysate induced production of IL-8 and MCP-1. Then, dendritic cells and epithelial 
cells were cocultured using a transwell coculturing system and hydrolysates were administrated. 
When cocultured with DCs, the production of IL-8 and MCP-1 by epithelial cells was attenuated, 
illustrating crosstalk between those cells. Lastly, we studied the effects of soluble factors produced 
by hydrolysate stimulated cocultured dendritic cells and epithelial cells or dendritic cells alone on 
T cell cytokine production, but T cell cytokine production was not affected. Overall, these results 
show that crosstalk between intestinal immune cells is indeed important for the effects of these 
hydrolysates, and should be taken into account when studying the effects of hydrolysates.
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 During hydrolysis of intact proteins a complex mixture of many different proteins and peptides 
is formed. To determine effector-function relationships, it is important to identify the active 
protein or active protein fraction in the hydrolysate that are responsible for the effects observed. 
Therefore, in chapter 6 we fractionated the mildly hydrolyzed whey and soy hydrolysates based 
on molecular weight, and tested the TLR activating potential of the fractions obtained. The 
responsible bioactive fraction was identified and further characterized by gel electrophoresis. 
Both in soy and whey hydrolysates TLR activation and cytokine production in dendritic cells was 
found to be induced by a fraction of proteins which contains protein aggregates larger than 1000 
kD, which were formed by electrostatic interactions and disulfide bonds. To determine whether 
the immune modulating effects are maintained under gastrointestinal conditions, hydrolysates 
were digested in an in vitro infant digestion assay, after which the protein content and TLR 
activating capacity of the digests were analyzed. Both aggregates of soy and whey proteins 
resisted stomach digestion, while only soy aggregates stayed intact during duodenal digestion, 
and maintained their TLR activating capacity. From these results we can conclude that a particular 
fraction, aggregates of 1000 kD or larger, in soy and whey hydrolysates are able to induce immune 
effects, but that only soy aggregates are likely to stay intact in the intestine and induce effects.
 The performed in vitro studies were essential for unraveling effects of hydrolysates at a 
cellular level. However, to understand the effects of hydrolysates on the development of 
allergic reactions and underlying immune effects, in vivo studies are indispensable. Therefore, 
in chapter 7 we studied the immunomodulatory mechanisms of a partial whey hydrolysate 
in an cow’s milk allergy mouse model. Mice were sensitized with whey or partially hydrolyzed 
whey using cholera toxin. Whey-specific IgE levels were measured to determine sensitization 
and immune cell populations from spleen, mesenteric lymph nodes and Peyer’s patches after 
oral whey administration were measured by flowcytometry. Whey-specific IgE and IgG1 levels 
in partial whey hydrolysate sensitized animals were enhanced, but challenge did not induce 
clinical symptoms. This immunomodulatory effect of partial whey hydrolysate was associated 
with increased regulatory B and T cells in the spleen, together with a prevention of IgM-IgA 
class switching in the mesenteric lymph nodes and an increased Th1 and activated Th17 in the 
Peyer’s patches. Thus, increased regulatory cell populations in the systemic immune system and 
a prevention of increased total Th1 and activated Th17 in the intestinal immune organs could 
contribute to the suppression of allergic symptoms, since partial hydrolysate sensitization did not 
induce whey induced clinical symptoms, even though sensitization was established.
 Next, we showed that immune effects of hydrolysates also have potential to be beneficial in 
nutritional products targeting adults with immune related problems. When screening the TLR 
modulating effects of hydrolysates from different origins, we observed a strong TLR2 inhibiting 
effect induced by a wheat hydrolysate used in medical nutrition. Since TLR2 signaling is known to 
be involved in intestinal inflammation, for example induced by chemotherapeutic drugs applied 
in cancer patients, we hypothesized that this hydrolysate could contribute to a dampening of 
the inflammation. In chapter 8 we studied possible inhibiting effects of three wheat hydrolysates 
on TLR2, TLR4, and TLR9 as these TLR are involved in intestinal inflammatory disorders. All wheat 
hydrolysates had TLR modulating effects but only one had strong TLR2 inhibiting effects, both 
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attenuating TLR2/1 and TLR2/6 signaling. This TLR2 blocking hydrolysate reduced IL-6 production 
in human dendritic cells. Application of RP-UHPLC combined with mass-spectrometry revealed 
that the peptide WQIPEQSR could be associated with the TLR2 inhibiting effect of the wheat 
hydrolysate. This study demonstrates for the first time TLR modulating capacities of wheat 
hydrolysates. As many intestinal disorders such as chemotherapy induced mucositis and ileitis 
is TLR2 dependent, these hydrolysates might manage mucositis in cancer patients receiving 
chemotherapy.
 Finally, in chapter 9 the results described in this thesis are discussed. It was concluded that 
soy, cow’s milk and wheat hydrolysates had an effect on intestinal immune cell and epithelial cell 
functioning via TLR modulation, but all in a hydrolysate specific way. Therefore, for an optimal 
use of immune modulating hydrolysates in nutritional products, a standardized, high throughput 
method is needed to identify which hydrolysates could have positive immune effects in specific 
target groups. In this thesis, we proposed a cell-based assay to do this. In this way, hydrolysates 
can be identified for the use in tailored nutritional products with targeted immunomodulatory 
effects, for example hypoallergenic infant formulas or anti-inflammatory clinical nutrition. 
However, additional validation studies in animals and ultimately humans are needed.
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Nederlandse samenvatting
Voedselallergie is een actueel en belangrijk gezondheidsprobleem, voornamelijk in kinderen. 
Het consumeren van één van de belangrijkste allergenen uit voeding, koemelk eiwit, leidt tot 
de ontwikkeling van koemelkallergie in 2 tot 3 procent van de kinderen. Er wordt aangenomen 
dat het vernietigen van allergene epitopen door het hydrolyseren van intacte eiwitten 
bescherming kan bieden tegen het ontwikkelen van allergie. Daarom worden hydrolysaten 
gebruikt als eiwitbron in babyvoeding bestemd voor kinderen met een verhoogd risico op 
allergie. Recentelijk is gebleken dat hydrolysaten ook immuun modulerende eigenschappen 
hebben. Dit betekent dat hydrolysaten ook actief zouden kunnen bijdragen aan het voorkomen 
of verminderen van allergische reacties. Meer kennis over deze effecten van hydrolysaten en de 
onderliggende mechanismen is echter nodig om optimaal gebruik te kunnen maken van de 
immuun modulerende effecten van hydrolysaten voor de ontwikkeling van babyvoeding.
 Een verscheidenheid aan immuun regulerende eigenschappen worden toegeschreven 
aan hydrolysaten. In hoofdstuk 1 wordt een literatuuroverzicht gegeven van de huidige kennis 
aangaande immuun regulerende eigenschappen van hydrolysaten die een hypoallergeen 
effecten zouden kunnen bewerkstelligen. Hierbij hebben we voornamelijk verschillende aspecten 
van het immuun systeem bediscussieerd die betrokken zijn bij verschillende aspecten van de 
allergische reactie. Dit zijn onder meer de darmbarrière, het aangeboren immuunsysteem en het 
verworven immuunsysteem. Van verschillende hydrolysaten worden darmbarrière versterkende, 
anti-inflammatoire en T-cel differentiatie modulerende effecten bediscussieerd. Een aantal 
studies suggereert dat hydrolysaten deze effecten kunnen veroorzaken door het moduleren van 
signalering van receptors die molecuulstructuren herkennen afkomstig van pathogenen (PRRs). 
Deze studies beschreven dat peptiden afkomstig van hydrolysaten Toll-like receptor (TLR)2 en 
TLR4 kunnen binden, en daardoor de cytokine productie van macrofagen en epitheelcellen 
beïnvloeden. Samenvattend suggereren de huidige inzichten dat hydrolysaten actief kunnen 
bijdragen aan de modulatie van het immuun systeem in individuen met koemelkallergie of 
een verhoogd risico op het ontwikkelen van koemelkallergie. Echter, meer onderzoek is nodig 
om effectieve en reproduceerbare manieren te ontwikkelen waarmee doelgerichte strategieën 
kunnen worden ontwikkeld voor immuun reactie modulatie.
 Om de effecten van verschillende koemelk hydrolysaten op het immuun systeem te 
vergelijken, zijn in hoofdstuk 2 de immuun modulerende effecten van een aantal wei en caseïne 
hydrolysaten bestudeerd, die van elkaar verschillen in hydrolysegraad. Eerst hebben we de 
cytokine productie gemeten in primaire, humane mononucleaire bloedcellen (PBMCs, nadat ze 
gestimuleerd waren met intacte wei, caseïne of hydrolysaten afkomstig van deze eiwitbronnen. 
Stimulatie met wei hydrolysaten leidde tot een toegenomen IL-10 en TNFα productie in deze 
cellen (wat afnam met toenemende hydrolysegraad), terwijl stimulatie met caseïne eiwit en 
hydrolysaten geen effect had. Aangezien enkele studies suggereren dat deze immuun effecten 
kunnen voortkomen uit een interactie van hydrolysaten met TLRs, hebben we daarna de TLR 
modulerende effecten van hydrolysaten onderzocht. Alleen intacte wei en mild gehydrolyseerde 
wei eiwitten activeerden TLR2, 3, 5, en 9 in TLR reporter cellen, terwijl caseïne hydrolysaten dit 
niet deden. Verschillende caseïne hydrolysaten inhibeerden daarentegen TLR signalering (vooral 
TLR5 en 9). Deze resultaten laten zien dat de effecten van koemelkeiwitten op immuun cellen 
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zowel eiwitbron als hydrolysegraad afhankelijk zijn. TLR signalering is bovendien een mogelijk 
onderliggend mechanisme van verschillende immuun modulerende effecten.
 Naast koemelk hydrolysaten, vormen plantaardige hydrolysaten ook een rijke bron van 
immuun modulerende hydrolysaten. De immuun effecten en TLR modulerende effecten van 
plantaardige hydrolysaten zijn echter in mindere mate onderzocht dan de effecten van koemelk 
hydrolysaten. Daarom hebben we in hoofdstuk 3 ook de effecten van zes soja hydrolysaten 
en drie tarwe hydrolysaten onderzocht op cytokine productie in PBMCs, samen met hun 
activerende en inhiberende effecten op TLR2, 3, 4, 5, 7, 8, en 9. Ook hier waren de effecten sterk 
hydrolysaat afhankelijk. De hydrolysaten met de sterkste TLR activatie waren ook in staat de 
TNFα en IL-10 productie in PBMCs te verhogen. Verder werd er gevonden dat twee soja en twee 
tarwe hydrolysaten TLR activatie veroorzaakten, terwijl de andere soja en tarwe hydrolysaten TLR 
signalering inhibeerden. In deze studie hebben we voor de eerste keer hebben laten zien dat soja 
en tarwe hydrolysaten, net als koemelkhydrolysaten, zowel TLR signalering kunnen moduleren als 
immuun effecten induceren.
 Nadat door het screenen van een aantal hydrolysaten de hydrolysaten met de meest 
veelbelovende immuun modulerende effecten waren geselecteerd, werden de effecten van 
de geselecteerde hydrolysaten in meer detail bestudeerd. Als eerste werden de darmbarrière 
beschermende effecten van de hydrolysaten bestudeerd. Aangezien de soja hydrolysaten de 
sterkste effecten lieten zien, werden deze gebruikt in deze studie. In hoofdstuk 4 werden de 
beschermende effecten van een voorbehandeling met zes verschillende soja hydrolysaten 
bestudeerd in T84 cellen, nadat een TEER afname was geïnduceerd door het toedienen van de 
calcium ionofoor A23187. Uit deze studie bleek dat één van de onderzochte hydrolysaten de 
epitheelcellen beschermde tegen een verlaagde TEER veroorzaakt door A23187. Vervolgens 
werden de effecten van dit hydrolysaat op de genexpressie van tight junctions bestudeerd. Het 
soja hydrolysaat verhoogde de claudine-1 expressie en verlaagde de expressie van claudine-2. Om 
de onderliggende mechanismes van de effecten verder te onderzoeken, werd daarna onderzocht 
of de beschermende effecten van het soja hydrolysaat op TEER en Lucifer Flux verschillen tussen 
barrière verbrekende moleculen, bijvoorbeeld A23187, mellitin en deoxinivalenol (DON). Omdat 
deze stoffen de barrière verbreken via verschillende biochemische intracellulaire routes, kunnen 
we zo meer te weten komen over de pathways die beïnvloed kunnen worden door het soja 
hydrolysaat. We hebben gevonden dat de beschermende effecten van het soja hydrolysaat 
specifiek waren voor A23187 en mellitin, maar niet optraden na het toevoegen van DON. Deze 
resultaten suggereren dat het soja hydrolysaat een effect kan bewerkstelligen via PKC isoformen, 
wat leidt tot veranderingen in claudine-1 en 2 expressie. Dit toont aan dat specifieke hydrolysaten 
ontwikkeld kunnen worden om de darmbarrière te verbeteren, wat bijvoorbeeld gunstig zou 
kunnen zijn in mensen met een verhoogd risico op voedselallergie.
 In voorgaande hoofdstukken hebben we de effecten van hydrolysaten op immuun cellen 
en epitheelcellen bestudeerd in monoculturen. Fysiologisch gezien is de interactie tussen 
verschillende cel typen echter essentieel voor de uiteindelijke immuun reactie. Daarom hebben 
we in hoofdstuk 5 in vitro de interactie tussen immuun cellen en epitheelcellen onderzocht 
na toevoeging van een hydrolysaat. We maakten hiervoor gebruik van een cocultuur systeem 
waarmee we de effecten van een soja en wei hydrolysaat bestuderen op de cytokine productie van 
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humane darm epitheelcellen (IECs), immature dendritische cellen (DCs) en T cellen. Eerst hebben 
we dendritische cellen en epitheelcellen apart gestimuleerd met hydrolysaten. Dendritische cellen 
lieten zowel na stimulatie met het soja hydrolysaat als met het wei hydrolysaat een verhoogde 
cytokine productie zien (IL-12, IL-8, TNFα, IL-10, IL1RA, IL-6, MCP-1, MIP-1α, RANTES, en TSLP). In 
IECs verhoogde alleen het soja hydrolysaat IL-8 en MCP-1. Daarna werd een coculture van IECs en 
DCs gekweekt in een transwell cocultuur systeem, waaraan hydrolysaten werden toegevoegd. 
Nu de IECs gestimuleerd werden in de aanwezigheid van DCs, was de productie van IL-8 en MCP-
1 niet langer verhoogd na toevoeging van het soja hydrolysaat, wat wijst op interactie tussen 
IECs en DCs. Ten slotte hebben we de effecten van factoren die werden uitgescheiden in het 
medium van de IEC en DC coculture of van een DC monoculture op T cel cytokine productie 
onderzocht. De cytokine productie van T cellen bleef echter onveranderd. Deze resultaten laten 
zien dat interactie tussen verschillende immuun cellen inderdaad van belang is voor de reactie 
op hydrolysaten. Daarom is het van belang dit mee te nemen in het onderzoek naar immuun 
effecten van hydrolysaten.
 Tijdens de hydrolyse van intacte eiwitten wordt er een complexe mix van veel verschillende 
eiwitten en peptiden gevormd. Om effector-functie relaties te kunnen bepalen, is het belangrijk 
het actieve eiwit of de actieve eiwit fractie te identificeren dat verantwoordelijk is voor de 
gevonden effecten. Daarom hebben we in hoofdstuk 6 mild gehydrolyseerde soja en wei 
hydrolysaten gefractioneerd op basis van moleculair gewicht, en de TLR activerende effecten en 
immuun effecten van de afzonderlijke fracties bepaald. Toen de fractie verantwoordelijk voor de 
TLR activatie was gevonden, werd deze verder gekarakteriseerd met behulp van gel elektroforese. 
We vonden dat zowel het soja als het wei hydrolysaat een eiwitfractie bevatte met eiwitaggregaten 
groter dan 1000 kD, die verantwoordelijk was voor TLR activatie en cytokine productie in DCs die 
ook werd gezien na toedienen van het gehele hydrolysaat. De aggregaten werden gevormd door 
middel van elektrostatische interacties en disulfide bruggen. Om te bepalen of deze aggregaten 
hun immuun effecten behouden in de maag en darm, zijn de hydrolysaten verteerd in een in 
vitro digestie model waarin de vertering in jonge kinderen nagebootst wordt. Na de vertering 
werden de eiwitsamenstelling en TLR activerende effecten van de hydrolysaten opnieuw getest. 
We vonden dat aggregaten van zowel het soja als wei hydrolysaat intact blijven in de maag, maar 
dat alleen de soja aggregaten de condities in het duodenum kunnen weerstaan, en bovendien 
hun TLR activerende eigenschappen behouden. Hieruit kunnen we concluderen dat een 
specifieke fractie uit soja en wei hydrolysaten, namelijk aggregaten van 1000 kD of meer, immuun 
modulerende effecten hebben. Aangezien alleen de soja aggregaten waarschijnlijk intact blijven 
in het duodenum, kunnen deze hier effecten induceren.
 De uitgevoerde in vitro experimenten zijn onmisbaar om de effecten van hydrolysaten op 
cellulair niveau te ontdekken. Maar om de effecten van hydrolysaten op de allergische reactie 
en hun onderliggende immuun effecten helemaal te kunnen begrijpen, zijn in vivo proeven 
onmisbaar. Daarom hebben we in hoofdstuk 7 de immunomodulatoire effecten van een 
partieel wei hydrolysaat in een muismodel voor koemelkallergie onderzocht. Muizen werden 
hiervoor eerst gesensitiseerd door toediening van intacte wei of partieel gehydrolyseerde wei, 
in combinatie met cholera toxine. De hoeveelheid wei-specifieke IgE werd gemeten om de 
sensitisatie te bepalen. Ook werden immuun populaties uit de milt, mesenterische lymfeknopen 
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en Peyer’s platen geanalyseerd met flowcytometry nadat de muizen oraal intacte wei toegediend 
hadden gekregen. De hoeveelheid wei-specifieke IgE en IgG1 was toegenomen in het bloed 
van de muizen gesensitiseerd met partieel hydrolysaat, maar na een provocatie met intacte 
wei werden geen klinische symptomen waargenomen. Dit immuun regulerende effect van het 
hydrolysaat wordt in verband gebracht met een toename van regulerende T en B cel populaties 
in de milt, het uitblijven van IgA klasse-switching in de mesenterische lymfeknopen en het 
uitblijven van een toegenomen percentage totale Th1 en geactiveerde Th17 cellen in de Peyer’s 
platen. Uit deze data blijkt dat een toegenomen hoeveelheid regulatoire cellen in het systemische 
immuun systeem en het uitblijven van Th1 en Th17 cellen in het immuun systeem van de darm 
zouden kunnen bijdragen aan het onderdrukken van klinische symptomen, aangezien muizen 
gesensitiseerd met het partieel hydrolysaat geen klinische symptomen lieten zien na een wei 
provocatie, ondanks dat ze succesvol gesensitiseerd zijn tegen wei.
 We hebben daarnaast ook laten zien dat hydrolysaten ook immuun effecten kunnen hebben 
die een gunstige bijdrage zouden kunnen leveren aan voedingsproducten voor volwassenen 
met immuun gerelateerde problemen. Tijdens het screenen van TLR modulerende effecten van 
hydrolysaten afkomstig van verschillende eiwitbronnen, vonden we een tarwe hydrolysaat met 
een sterk TLR2 inhibiterend effect. Dit tarwe hydrolysaat wordt reeds gebruikt in medische voeding. 
Aangezien TLR2 in verband wordt gebracht met ontstekingen in de darm, wat bijvoorbeeld 
veroorzaakt kan worden door chemotherapeutica die gebruikt worden in kanker patiënten, 
veronderstellen we dat dit hydrolysaat een bijdrage zou kunnen leveren aan het onderdrukken 
van inflammatie in de darm. In hoofdstuk 8 hebben we daarom eerst de mogelijke inhiberende 
effecten van drie tarwe hydrolysaten onderzocht voor TLR2, 4 en 9, aangezien deze TLRs betrokken 
zijn bij het ontstaan van inflammatoire stoornissen in de darm. Alle tarwe hydrolysaten hadden TLR 
inhiberende effecten, maar alleen één hydrolysaat inhibeerde TLR2 sterk, waarbij vooral TLR2/1 
en TLR2/6 signalering geremd werd. Dit TLR2 inhiberende hydrolysaat remde ook IL-6 productie 
in humane DCs. Door middel van RP-UHPLC in combinatie met mass spectometry waren we in 
staat een peptide te identificeren, met de sequentie WQIPEQSR, die mogelijk betrokken is bij het 
TLR2 inhiberende effect. Deze studie laat voor het eerst de TLR modulerende effecten van tarwe 
hydrolysaten zien. Aangezien TLR2 betrokken is bij veel darm stoornissen zoals mucositis en 
ileitis, zou het tarwe hydrolysaat kunnen bijdragen aan het behandelen van mucositis in kanker 
patiënten met chemotherapie.
 In hoofdstuk 9 hebben we ten slotte de resultaten uit dit proefschrift bediscussieerd. We 
kunnen concluderen dat soja, melk en tarwe hydrolysaten de functies van immuun cellen en 
epitheelcellen kunnen beïnvloeden, maar dat deze effecten zeer hydrolysaat specifiek zijn.
Om optimaal gebruikt te kunnen maken van immunomodulatoire hydrolysaten in 
voedingsproducten is er daarom een methode nodig waarmee op een gestandaardiseerde en 
high-throughput manier immuun regulerende hydrolysaten geïdentificeerd kunnen worden
voor de toepassing in verschillende doelgroepen. In dit proefschrift presenteren we een in vitro 
methode waarmee dit zou kunnen. Op deze manier, gevolgd door validatie experimenten in 
dieren en mensen, kunnen hydrolysaten met gewenste immuun effecten geidentificeerd worden 
die gebruikt kunnen worden in op maat gemaakte voedingsproducten voor verschillende 
doelgroepen, bijvoorbeeld hypoallergene babyvoeding en anti-inflammatoire medische voeding.
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Dankwoord
En dan is het ineens zover. Na vier jaar pipetteren, discussiëren, thee drinken, schrijven, presenteren, 
celkweken, samenwerken, FACSen, experimenteren, taart eten, statistieken en congressen 
bezoeken heb ik mijn proefschrift dan eindelijk in handen! Dit had ik nooit kunnen doen zonder 
de hulp en steun van familie, vrienden, collega’s en begeleiders. Daarom wil ik van deze laatste 
bladzijden gebruik maken om jullie daar allemaal enorm voor te bedanken.

Als eerste wil ik mijn beide begeleiders bedanken voor de fijne samenwerking en alle tijd en 
energie die ze in het project hebben gestoken. Hun waardevolle input heeft dit proefschrift zeker 
mede gemaakt tot wat het nu is. Beste Marijke, nadat ik een leuke masterstage bij je had gedaan, 
heb je me na mijn Australische avontuur gevraagd of ik een aio project bij jou en Paul wilde 
gaan doen, en ik ben nog altijd heel blij dat ik dit aanbod aangenomen heb. Wat ik vooral van je 
geleerd heb is het kritisch en met oog voor detail kijken naar je eigen experimentele opzet en 
resultaten. Bovendien had ik na onze wekelijkse meeting vaak weer nieuwe ideeën en inzichten, 
waarmee ik weer verder kon. Beste Paul, jouw enthousiaste, positieve en persoonlijke manier van 
werken heeft me erg geholpen gemotiveerd en enthousiast te blijven werken aan het project. Ik 
sta soms versteld van al je creatieve ideeën voor experimenten en vervolgonderzoek! Ik vind het 
dan ook erg leuk dat ik nog een tijdje in jullie groep mag blijven werken.

Ook wil ik hier graag de leden van de leescommissie, Prof. dr. H.J. Wichers , Prof. dr. A.J.W. Scheurink 
en Prof. dr. G.J. Navis bedanken voor het lezen en beoordelen van dit proefschrift.

Als je zo intensief aan een project werkt als aio’s doen, is het hebben van gezellige en 
behulpzame collega’s erg belangrijk. En die waren in grote getale aanwezig! Bart, jij was altijd 
een onuitputtelijke bron van experimenteel en praktisch advies, wat me vaak geholpen heeft een 
experiment direct goed aan te pakken. Ook stond je altijd klaar als ik wat extra hulp nodig had 
(en ik het uiteindelijk kwam vragen). Ik kan wel zeggen dat je tijdens mijn muizenexperiment en 
gedurende de noodzakelijke experimenten terwijl ik in Wageningen zat onmisbaar was! Sandra, 
Marlies, Chengcheng, Chunli, Alberto en Leonie, I want to thank you for being the best office 
mates. You were always there both for a great laugh or an encouraging peptalk. Sandra, ooit 
gaf je me al advies over het regelen van een masterstage aan de andere kant van de wereld, 
tegenwoordig vraag ik je nog steeds de hemd van het lijf, nu over promotie-regel-dingen. Maar 
tijdens de meeste thee-pauzes is het toch vooral gezellig kletsen over heel veel andere dingen. 
Marlies, met jou is het ook altijd gezellig en ik vind het dan ook leuk dat we nog een tijdje samen 
aan de humane studie (hebben) kunnen werken. Als we samen een survivalrun kunnen uitlopen 
moeten we dit toch ook kunnen! Chengcheng, doing similar experiments and being in the 
same stage of our PhDs, I really enjoyed working with you. Thank you for being so helpful and 
encouraging. I hope we can keep exchanging Dutch and Chinese culture and food tips, and I’m 
sure you will also have a great thesis soon!
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Natuurlijk wil ik ook alle andere collega’s, oud en nieuw, van de Immunoendocrinologie groep 
bedanken. Floor, Neha, Genaro, Anne-Marijn, Eelke, Floris, Theo, Tamara, Alexia, Susana, 
Luis, Yuanrui, Shuxian, Renate, Martin and Christina, thank you for the good times and for the 
valuable input during our weekly meetings. Especially my long hours in the MLII lab were always 
better with a lot of you around. Susana, I really liked learning about Tuft cells and gravity effects 
at the ICI in Melbourne with you.

Gedurende mijn project heb ik ook de mogelijkheid gehad een aantal masterstudenten te 
begeleiden. Matthijs, Martìn and Till, thank you for your commitment and contributions to the 
project.

Ook wil ik alle andere collega’s van de Medische Biologie bedanken. In het bijzonder Jelleke voor 
de hulp in het MLII lab, en Annet, Susan, Petra en Hans voor de hulp bij het regelen van allerlei 
administratieve zaken waar een aio ook zeker mee te maken krijgt.

Het project waaraan ik gewerkt heb is opgezet als een ‘2+2 project’, waarin we intensief hebben 
samengewerkt met FrieslandCampina. Hierdoor heb ik zeker een beter beeld gekregen van 
het onderzoek doen binnen het bedrijfsleven, wat ik zeker een toevoeging aan mijn aio- tijd 
vind. Daarom wil ik iedereen die vanuit FrieslandCampina bij de projectgroep betrokken is 
geweest ook bedanken. Marjan, ik herinner me nog goed dat jij me kwam ophalen voor het 
eerste kennismakingsgesprek, en sinds die tijd is de samenwerking soepel verlopen. Renske, 
jij hebt daarna de projectleiders rol goed overgenomen en je eigen kennis ingezet voor het 
project. Ik kon altijd bij je terecht als er dingen geregeld moesten worden of als ik vragen had 
(zowel over inhoudelijke zaken als over leuke plekjes om te bezoeken in Arnhem en omstreken). 
Laurien, Andre, Edwin, Tim en Joost, bedankt voor jullie bijdrages tijdens onze maandelijkse en 
voortgangs meetings.

Ook voor praktisch werk kon ik in het FrieslandCampina Innovation Centre terecht, dus toen 
stond ik ineens in Wageningen op de stoep! Hoewel de beste werkwijze voor iedereen eerst even 
aftasten was, ben ik door iedereen van de Nutritional Sciences afdeling en daarbuiten hartelijk 
ontvangen. Edwin, Hans Kosters, Claudia, Glenn, Evelien, Talitha, Hans Kruisbergen, Barry, 
Richard, Helmie, Martine en alle anderen, ik heb jullie interesse, openheid en hulpvaardigheid 
erg gewaardeerd. Het werk bij jullie heeft in korte tijd een hoofdstuk opgeleverd, en dat was 
zonder jullie hulp niet mogelijk geweest!

Tijdens het project kwam er ineens een mogelijkheid tot het doen van een muizenexperiment 
op mijn pad, iets wat ik als een waardevolle toevoeging aan dit proefschrift zie. Daarom wil ik 
ook graag prof. dr. Betty van Esch bedanken voor de samenwerking aan dit experiment, en de 
bruikbare input tijdens het uitwerken van de data en het schrijven van het artikel.
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Lieve vriendinnetjes, onder insiders ook beter bekend als de ‘sokhelden’, onze wekelijkse uitjes 
en etentjes waren vaak de perfecte manier om het werk eventjes van me af te zetten. Hoewel 
een aantal inmiddels Groningen verruild hebben voor de rest van het land, hoop ik dat we in 
de toekomst nog heel vaak leuke dingen gaan doen, te beginnen met ons 10-jarig jubileum! 
Elbrich, mijn tijd in Wageningen was lang niet zo leuk geweest zonder onze wekelijkse etentjes. 
Ook onze festival avonturen zorgden er elk jaar voor dat ik alles even kon vergeten. Mandy, nadat 
je naar Curaçao verhuisd bent zien we je natuurlijk niet meer zo vaak, maar je blijft erbij horen. 
Een weekje bij je logeren met Manon was super! Lysanne, als medisch biologen van de groep 
kwamen we uiteindelijk op dezelfde afdeling terecht, waardoor we af en toe lekker een lange 
thee- en bijkletspauze konden houden. Ik weet zeker dat jij ook een mooi proefschrift gaat maken! 
Erna, lekker sportief bezig zijn is natuurlijk ook een goeie uitlaatklep, en jij was hier gelukkig altijd 
voor in! Nadat we het Bommen en bodyfitten na de studie vaarwel hadden gezegd, vind ik de 
racefietstochtjes en obstacle runs ook ontzettend leuk om samen te doen. Priscilla, de afgelopen 
tijd heb ik menig keer bij jou aan de keukentafel kunnen aanschuiven voor een lekkere maaltijd en 
daarna een spelletje. Top voor de ontspanning! Anne, met jou erbij is het altijd lol en je nuchtere 
kijk op dingen is altijd fijn. Manon, jij was altijd betrokken en geïnteresseerd in mijn experimenten, 
artikelen en toekomstplannen. Ik ben dan ook heel blij dat je mijn paranimf wilt zijn!

Lieve Helena, ik ben heel blij dat we weer regelmatig onze filmpjes kijken, etentjes doen en 
biertjes drinken (en alle combinaties die mogelijk zijn), waarbij je altijd bereid was naar mijn 
verhalen te luisteren. En ja hoor, het is dan eindelijk zo ver! Het promotiefeestje komt eraan en 
je kunt gerust zijn, je bent uitgenodigd ;). Lieve Ineke, het lijkt alsof het gisteren was dat wij als 
14-jarigen naar de schuimparty gingen en DJ Madman meezongen. We zijn inmiddels toch echt 
een stuk ouder geworden, en ik vind het ontzettend fijn dat we nog steeds hele avonden kunnen 
bijpraten en leuke dingen doen. Het was dan ook geen vraag of jij mijn paranimf moest worden.

Jens en Alice, ook jullie wil ik bedanken voor alle steun de afgelopen jaren. Het is altijd heerlijk het 
stadse leventje even te verlaten en in de zomer bij jullie in Tuinesië te vertoeven, of in de winter 
onder een dekentje weg te kruipen. Amélie, Joost, Ezra en Samuel, ondanks dat iedereen zo zijn 
eigen bezigheden heeft, is het altijd gezellig als iedereen er is!

Oom Klaas en tante Miep, bedankt dat jullie altijd zo betrokken en geïnteresseerd waren. Lieve 
Arjan, als ik met iemand kan lachen dan ben jij het wel! Ik vind het erg knap dat je je drukke 
sportcarrière zo weet te combineren met werk en studie, en hoop dat we nog vaak momentjes 
kunnen vinden voor koffie of etentjes.

Lieve papa en mama, zonder jullie was ik nooit zo ver gekomen! Vooral de laatste tijd werd ik 
vaak opgeslokt door het werk, maar jullie hadden er altijd begrip voor als ik ergens geen tijd voor 
had of moe op de bank hing tijdens een verjaardagsfeestje. Bedankt dat jullie me altijd hebben 
gesteund en aangemoedigd, zowel tijdens mijn studietijd als tijdens het promoveren.
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Lieve Chaïm, jij bent toch wel degene die de afgelopen jaren het meest van iedereen mijn pieken 
en dalen die bij het promotietraject horen hebt meegemaakt. En ook al hou jij je bezig met een 
ietwat andere tak van sport, ik vind het heel fi jn dat ik deze dingen (het wel en wee van mijn 
schimmels en penicilline) met je kon delen. Jouw nuchterheid, relaxedheid en positiviteit helpen 
me altijd enorm, zowel op werkgebied als daarbuiten. Dankjewel dat je er altijd voor me bent!
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