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NEDERLANDSE SAMENVATTING

E én van de belangrijkste uitdagingen 
voor de behandeling van kanker 
is om tumorcellen effectief  te 

verwijderen, terwijl gezonde weefsels 
gespaard blijven. Om dit te kunnen 
bewerkstelligen is het essentieel om 
de verschillen tussen kankercellen en 
gezonde cellen te begrijpen. Specifieke 
eigenschappen van kankercellen kunnen 
worden gebruikt in anti-kanker therapie, 
zodat deze cellen beter geraakt kunnen 
worden. Zowel chemotherapie als 
bestralingstherapie zijn behandelingen 
waarbij een ‘therapeutisch venster’ 
tussen kankercellen en gezonde cellen 
wordt gebruikt; beide behandelingen 
zijn gericht op de kenmerkende 
ongecontroleerde celdelingscapaciteit 
van kankercellen. Naast de ‘traditionele’ 
chemo en radiotherapie, zijn recent 
strategieën ontwikkeld die zich 
richten op bepaalde eigenschappen 
van kankercellen om deze zo selectief  
te doden. Voorbeelden van deze 
eigenschappen zijn:
1. ‘Oncogene addiction’: kankercellen 
zijn voor overleving afhankelijk van 
bepaalde oncogen signalering, zoals de 
EGFR/map kinase signaleringsroutes 
en de BCR-ABL signaleringsroutes. 
Het remmen van deze routes resulteert 
in een situatie waarin kankercellen 
selectief  worden uitgeschakeld.
2. ‘Synthetic lethality’: door verlies van 
een gen A zijn kankercellen afhankelijk 
van de activiteit van een ander gen of  
signaleringsroutes om dit verlies te 
compenseren. Een voorbeeld hiervan 
is het specifiek cytotoxische effect 
van PARP-remmers in tumoren met 
mutaties in de genen BRCA1 of  BRCA2.
3. ‘Non-oncogene addiction’: ook in 
dit geval zijn kankercellen voor hun 
overleving afhankelijk van de activiteit 
van bepaalde genen. Echter, in het geval 
van ‘non-oncogene addiction’ zijn dit 
geen oncogenen, maar bijvoorbeeld 

bepaalde metabole mechanismen 
of  DNA reparatiemechanismen. De 
observatie dat tumoren met veel 
replicatiestress afhankelijk zijn van 
bepaalde signaleringsroutes, betrokken 
bij het handhaven van de integriteit van 
het genoom, is een voorbeeld van ‘non-
oncogene addiction’.

Bovengenoemde strategieën om specifiek 
kankercellen te kunnen doden zijn 
ontwikkeld op basis van mechanistische 
inzicht in hoe kankercellen verschillen 
van gezonde cellen. Een beter begrip 
van deze processen kan mogelijk 
gebruikt worden om nieuwe therapieën 
te ontwikkelen.

Het optreden van resistentie voor 
behandelingen - het ongevoelig worden 
van kankercellen voor de toegediende 
therapie - vormt een groot probleem 
voor de behandeling van kanker die 
ook voor PARP-remmers is beschreven. 
Daarom is het belangrijk dat er nieuwe 
selectieve anti-kanker strategieën 
worden ontwikkeld om te voorkomen 
dat kankercellen resistent worden.

De doelen van dit proefschrift zijn:

1. Inzicht verkrijgen in de moleculaire 
mechanismen die ten grondslag liggen 
aan de gevoeligheid voor PARP-
remmers van kankercellen met een 
defect in homologe recombinatie (HR), 
teneinde deze informatie te gebruiken 
om nieuwe combinatietherapieën te 
kunnen ontwikkelen.

2. Manieren vinden om kankercellen 
met replicatiestress selectief  te kunnen 
doden.

Om er achter te komen hoe 
replicatiestress (RS) kan ontstaan, en te 
onderzoeken of  dit fenomeen gebruikt 
kan worden als aangrijpingspunt voor 
anti-kanker behandeling, is in hoofdstuk 
2 een literatuurstudie uitgevoerd. In dit 
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hoofdstuk zijn de verscheidene factoren 
beschreven die kunnen resulteren 
in RS. Daarnaast is er een overzicht 
gegeven over welke mechanismen 
door (kanker)cellen kunnen worden 
gebruikt om te kunnen overleven met 
RS. Deze overlevingsmechanismen 
van kankercellen kunnen als 
aangrijpingspunt gebruikt worden om 
deze cellen specifiek te kunnen doden. 
Voorbeelden van routes die mogelijk 
kunnen worden geremd zijn: kinases 
die betrokken zijn bij de controle 
van cel cyclus checkpoints, eiwitten 
die functioneren in het oplossen van 
replicatie-intermediaire structuren 
en eiwitten betrokken bij immuno-
checkpoints. 

In hoofdstukken 3 en 4 werden de 
effecten van PARP-remmers in 
kankercellen bestudeerd met een gebrek 
aan functioneel BRCA1 of  BRCA2, 
waardoor DNA reparatie door middel 
van HR niet kan worden uitgevoerd. Ook 
zijn verschillende combinatiestrategieën 
getest om de effecten van PARP-
remmers te verbeteren. 

In hoofdstuk 3 werd waargenomen 
dat PARP-remmers resulteren in 
verslechtering van de stabiliteit van 
replicatievorken in HR-deficiënte 
kankercellen. Verder ontdekten wij 
dat DNA-schade die ontstaat in de 
replicatiefase problemen veroorzaakt 
tijdens de mitose. Tijdens de anafase 
resulteert dit in chromatine bruggen 
en lagging chromosomen. Wanneer 
deze chromatine bruggen niet werden 
opgelost, was een cel niet meer in staat 
de laatste fase van de celdeling, genaamd 
cytokinese, te voltooien. Dit resulteerde 
in directe of  indirecte celdood. Dit laatste 
komt doordat cellen meerkernig werden 
en deze meerkernige cellen waren niet 
meer in staat om een kolonie te vormen. 
Ook in vivo resulteerde PARP-remmer 
behandeling van borsttumoren met een 
Brca1 of  Brca2 mutatie in het ontstaan 

van meerkernige cellen. Als laatste 
zagen wij dat het overslaan van mitose 
– door verwijdering van het EMI1 
eiwit – resulteerde in PARP-remmer 
ongevoeligheid in HR-deficiënte cellen. 
De resultaten beschreven in hoofdstuk 
3 tonen aan dat het doorlopen van 
de mitotische fase van de celcyclus 
essentieel is voor de effectiviteit van 
PARP-remmers. Deze informatie kan 
mogelijk behulpzaam zijn in de zoektocht 
naar nieuwe combinatiestrategieën om 
de effectiviteit van PARP-remmers te 
verbeteren.

In hoofdstuk 4 bouwden wij voort op 
onze eerder verkregen inzichten over 
het werkingsmechanisme van PARP-
remmers in HR deficiënte cellen. Het 
doel van het onderzoek in hoofdstuk 4 
was om combinatie therapieën te vinden 
die de effecten van PARP-remming te 
versterken. Omdat de werkzaamheid 
van PARP-remmers lijkt te berusten 
op mitotische afwijkingen, geïnduceerd 
door replicatiestress, werd gekozen voor 
een combinatiestrategie met remmers 
van ATR. ATR is een checkpoint kinase 
met een centrale rol in de respons op 
replicatiestress. We observeerden dat 
ATR-remming synergistisch werkte in 
combinatie met PARP-remming. Dit 
was het geval in humane tumorcellen 
waarin het eiwit BRCA2 was 
verwijderd, maar ook in tumorcellen uit 
muismodellen die het Brca2 gen missen. 
Aangezien ATR-remming de stabiliteit 
van replicatievorken niet verder 
verminderde, kon de waargenomen 
synergie met PARP-remmers hierdoor 
niet verklaard worden. Wel resulteerde 
ATR-remming in premature mitose in 
de tumorcellen die behandeld waren 
met PARP-remmer, met mitotische 
aberraties en genomische instabiliteit 
tot gevolg. Wanneer de aanvang 
van mitose werd vertraagd – door 
additionele remming van CDK1 – kon 
het aantal chromatinebruggen, het 
aantal lagging chromosomen en de 
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hoeveelheid genomische instabiliteit  
worden verminderd. Samengevat 
beschrijven de resultaten in hoofdstuk 
4 het synergistische effect van PARP-
remmers en ATR-remmers, en de 
observatie dat dit effect het gevolg is 
van de rol van ATR in de regulatie van 
de celcyclus. 

In diverse soorten tumoren is sprake van 
een verhoogde expressie van oncogenen, 
en deze verhoogde oncogen expressie kan 
leiden tot replicatiestress. In hoofdstuk 
5 hebben wij onderzocht of  cellen met 
oncogen-geïnduceerde replicatiestress 
specifiek kunnen worden uitgeschakeld. 
Hiervoor werden modellen gemaakt 
waarin replicatiestress kon worden 
geïnduceerd. Epitheliale RPE-1 (met 
en zonder een TP53 mutatie) werden 
genetisch uitgerust met doxycycline-
induceerbare Cdc25a en Cyclin E1 
oncogenen. Verhoogde expressie van 
Cdc25a en Cyclin E1 resulteerde 
in replicatiestress, aangezien deze 
cellen vertraagde replicatie kinetiek 
vertoonden. Daarnaast resulteerde een 
verhoogde expressie van oncogenen 
in verhoogde gevoeligheid voor 
chemische remming van de checkpoint 
kinases ATR en WEE1 . Ook leidde 
een verhoogde Cdc25a en Cyclin E1 
expressie tot meer chromatine bruggen 
en lagging chromosomen tijdens mitose. 
Wanneer verhoogde oncogen expressie 
zorgde voor een verhoogde gevoeligheid 
van cellen voor ATR-remming en 
WEE1 remming, resulteerde deze 
ATR-remming en WEE1-remming 
ook in een verhoogd aantal mitotische 
aberraties. Vice versa werden in ATR-
remmer en WEE1-remmer ongevoelige 
cellen geen chromatine bruggen en 
lagging chromosomen waargenomen. 

Deze bevindingen zouden erop 
kunnen wijzen dat de mitotische 
aberraties verantwoordelijk zijn voor 
de gevoeligheid voor ATR en WEE1 
remmers. Experimenten waarin levende 
cellen microscopisch werden gevolgd 
bevestigden deze bevindingen. De data 
beschreven in hoofdstuk 5 tonen aan dat 
oncogen-geïnduceerde replicatiestress 
resulteert in mitotische afwijkingen en 
dat tumorcellen met verhoogde Cdc25a 
en/of  Cyclin E expressie uitgeschakeld 
kunnen worden door remming van ATR 
of  WEE1. 

In hoofdstuk 6 hebben wij onderzocht 
of  Rif1, een ‘downstream target’ van 
het eiwit 53BP1, zijn functie in de DNA 
schade respons behoudt gedurende 
mitose. Terwijl Rif1 tijdens interfase 
gerekruteerd wordt naar locaties met 
door straling veroorzaakte DNA schade, 
lieten onze resultaten zien dat Rif1 dit 
tijdens mitose niet doet. In plaats daarvan 
localiseerde Rif1 op zogenoemde ‘ultra-
fine’ DNA-bruggen tijdens de anafase. 
Verder werd geobserveerd dat deze 
lokalisatie afhankelijk was van de DNA 
‘translocase’ PICH, maar onafhankelijk 
van 53BP1 en BLM. Bovendien 
beschrijven we een rol voor Rif1 in de 
resolutie van ‘ultra- fine’ DNA bruggen. 
Het verlies van Rif1 zorgde verder 
voor het ontstaan van ‘nucleoplasmic’ 
bruggen, RPA70-positieve ‘ultra-
fine’ DNA-bruggen en nucleaire 
lichaampjes in de aansluitende G1-fase. 
Concluderend werd in hoofdstuk 6 een 
nog niet eerder beschreven functie van 
Rif1 gevonden; de resolutie van ‘ultra-
fine’ DNA-bruggen tijdens anafase. 
Door deze functie  waarborgt Rif1 de 
integriteit van het genoom. 
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Aan mijn gehele promotietraject, beginnend bij ideeën omgezet in experimenten 
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steentjes bijgedragen. Graag wil ik de volgende pagina’s gebruiken om de mensen 
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Allereerst gaat mijn dank uit naar mijn promotor, Prof. Dr. Marcel van Vugt. 
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vooruit geholpen. Gelukkig waren wij het niet altijd eens, want ik ben er oprecht 
van overtuigd dat de vasthoudendheid van onze beider kanten heeft geresulteerd in 
de mooiste bevindingen van dit proefschrift. Een mooi voorbeeld hiervan zijn onze 
experimenten aan het eiwit EMI1. De combinatie van jouw aansporingen om een 
causale relatie te vinden tussen mitose en celdood met mijn idee om endoreplicatie 
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ik achteraf  opnieuw zou mogen kiezen dan had ik zonder twijfel opnieuw voor 
hetzelfde project en dezelfde begeleider gekozen. Bedankt voor alles. 

Verder ben ik dankbaar voor de samenwerkingsprojecten die wij met andere 
onderzoeksgroepen hebben ondernomen. Beste Prof. Dr. Floris Foijer, hartelijk 
dank dat je mijn copromotor wilde zijn. Ook bedankt voor jouw kritische commentaar 
op de manuscripten en de uitgebreide ondersteuning van jou en de promovendi uit 
jouw groep met de live-cell microscopie. Dear Prof. Dr. Sven Rottenberg, thank 
you and your research group for the pleasant collaboration. It has been of  enormous 
value to test our phenotypes in your unique mice models.

De leden van beoordelingscommissie, Prof. Dr. Alain de Bruin, Prof. Dr. Cor 
Calkhoven en Prof. Dr. Steven de Jong, wil ik bedanken voor het beoordelen van 
mijn proefschrift. Steven, jou zou ik graag in het bijzonder nog bedanken voor alles 
wat ik tijdens mijn masterstages in Groningen en Glasgow heb geleerd en ook voor 
de goede gesprekken over het leven tijdens borrels en de vele promotiefeesten.

Ik prijs mijzelf  gelukkig dat ik tijdens mijn promotie met veel collega’s heb mogen 
samenwerken. Bedankt Rolf dat je mij toestond jouw fibers te analyseren voor een 
vliegende fluorescente start van mijn proefschrift. Dear Sergi, thank you for the 
science and fun we’ve shared during our PhD. I cherish the moments we shared 
our successes, had our laughs, but also discussed the ddy problems we occasionally 
struggled with. Yannick, ik zal niet snel onze terrorproeven vergeten waarbij 
ik midden in de nacht en jij zeer vroeg in de ochtend getimede samples moesten 
oogsten. Bedankt voor deze (achteraf) prachtige herinnering en bovenal dat jij met 
opgestroopte mouwen het ATR-project in bent gestapt. Voor jouw deelname daaraan 
had ik eerlijk gezegd niet gedacht dat het stuk af  zou komen. Inmiddels is het een 
project geworden dat bomvol staat met prachtige experimenten en data. Ook wil 
ik Francien en Colin bedanken. Ik zie namelijk niet in hoe ik zonder jullie hulp de 
taaie revisies van hoofdstuk 3 zou hebben overleefd. Ontzettend bedankt daarvoor! 
Marieke wil ik nog bedanken voor de hulp bij de nobele taak van het DNA bruggen 
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scoren, de kern van dit proefschrift, maar onlangs ook vele andere experimenten 
aan het ATR project. Ook de andere (oud-)leden van het ‘van Vugt Lab’, Anne-
Margriet, Elles, Esméé, Hylke, Inês, Nathalie, Malgorzata en Stephanie wil ik 
bedanken voor de hulp in het lab, suggesties tijdens besprekingen en gezelligheid 
tijdens onder andere onze jaarlijkse retraite in Tsjechië. Ook alle andere collega’s 
van de medische oncologie, gynaecologische oncologie, experimentele hematologie 
en kinderoncologie wil ik bedanken voor de gezelligheid op en buiten het lab.

Verder wil ik de trouwe Leica DM6000B microscoop niet onbedankt laten. Samen 
scoorden wij vele dagen en zelfs een aantal keer midden in de nacht meer dan 
tienduizend mitotische cellen. Ik krijg tranen in mijn ogen als ik terugdenk aan de 
revisies die wij samen hebben doorstaan en hoe je hebt gewacht met crashen tot de 
exacte dag dat ik hiermee volledig klaar was. Bedankt!

Er is geen betere manier om te leren dan door te onderwijzen. Mede daarom wil 
ik de studenten die ik heb mogen begeleiden van harte bedanken. Eldert en Luuk, 
ik was zelf  nog bijna een student toen jullie 6 weken mee kwamen lopen. Ik ben 
dankbaar voor de gezelligheid en jullie enthousiasme tijdens het project. Deze 
ervaring heeft mijzelf  bijzonder gemotiveerd tijdens mijn promotie. Christy, thank 
you so much for working together in the lab and the laughs we’ve had while doing 
it. Femke, ik ben trots op hoe ordelijk, efficiënt en integer bij ons aan de slag bent 
geweest. Jouw data hebben Sergi en mij met grote sprongen vooruit geholpen met 
het oncogenen project.

Mijn nieuwe collega’s van de medische fysiologie en anatomie wil ik graag bedanken 
voor de tijd die ze mij gegund hebben om mijn proefschrift af  te maken. In het 
bijzonder Hiske, Inge, Jaap, Janniko, Rob en Ruby. Ik kijk er naar uit om mij nu 
weer volledig op de veelzijdige en wonderlijke wereld van de fysiologie te kunnen 
richten.

Zoals zovelen heb ik gemerkt dat het doen van een promotietraject waarschijnlijk 
niet mogelijk is zonder plezier en ontspanning. Daarvoor wil ik allereerst het MOL 
biergenootschap bedanken. De conclusies van de Duitse studie die de positieve 
effecten van mannenavonden op de stresslevels van berberapen aantoonde, heb ik 
aan den lijve ondervonden. Eerst met de harde kern bestaande uit Arjan, Hylke, 
Joost, Martin, Rolf en Stijn en later versterkt door Arko, Frans, Rico, Sergi, 
Thijs en Yannick. Bedankt voor alle onvergetelijke avonden! Het was ook fijn dat 
mijn goede vrienden Bauke, Joost en Wim in het UMCG werkten, zodat het niet 
altijd over werk hoefde te gaan tijdens lunch- of  koffiepauzes. Ik wil mijn mede-
bandleden Frank, Joost, Juul en Marten bedanken. Het was heerlijk om even 
creatief  bezig te zijn, op trommels te slaan om vervolgens onder het genot van 
een koude Grevensteiner te ontspannen na een lange dag op het lab. Hetzelfde 
geldt voor het (beach)volleyballen, een belangrijke vorm van ontspanning voor 
mij. Dus bedankt BSCG en Heren 7: Berend, Edwin, Herman, Jarno, Jan, Jasper, 
Jorrit, Klok, Marwin, Meijlink, Rick en Willem. Het bier van Tieme mag dan 
krankzinnig duur zijn, alle gezelligheid is het waard!

Ook wil ik de ‘Swabbys’ Bob, Brent, Frank en Wim bedanken, want zonder een kilo 
kip en spek in de spinazietaart geen mooi proefschrift! De jaarlijkse festivalcrew, de 
Glentlemen en Twilight imperium space cowboys wil ik ook bedanken voor alle 
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mooie dagen. Ik hoop nog eens zo’n machtige 14 punten (twaalf-uren) pot te mogen 
winnen en ik heb ook al veel zin in de volgende whiskeyavond!

In dit dankwoord mogen uiteraard mijn trouwe paranimfen Max en Yannick 
niet ontbreken. Bedankt dat jullie mij bij willen staan om mij emotioneel door de 
verdediging heen te slepen. Als iemand dit kan dan zijn jullie het wel! Beste Max, 
veel dank voor het nalezen van de stellingen en de Nederlandse samenvatting, maar 
ook de gezellige avonden. Het lukt ons consequent niet om vaker af  te spreken, 
maar als we elkaar wel zien is het altijd feest.

Waar is iemand zonder familie als vangnet? Of  je nou valt of  niet, het feit dat jullie 
er zijn wanneer er wat gebeurt is een geruststellende gedachte. In het bijzonder 
pap en mam, bedankt dat jullie mij altijd hebben gestimuleerd om te doen wat ik 
leuk vond zonder mij daarin ooit onder druk te zetten. Bedankt mijn lieve zussie 
Anne. Ik ben dan vaak wel koppig een andere weg opgegaan met het kiezen van een 
andere middelbare school en studie, maar je moet weten dat ik jou stiekem altijd als 
voorbeeld volgde bij het kiezen van mijn profiel, het doen van een masterstage in 
het buitenland en ook het starten van een PhD.

Lieve Gerbrig, het allerbelangrijkste voor mij ben jij. Bedankt voor zoveel dingen, 
zoals de prachtige cover en opmaak van dit proefschrift en het samen pipetteren 
van het mooiste figuur van dit proefschrift (hoofdstuk 3, figuur 6d!). Maar nog veel 
belangrijker, bedankt dat je er altijd en in iedere situatie voor mij bent. Ik kan en wil 
mij geen leven zonder jou meer voorstellen.
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