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Inleiding 
 
Waarde NVTH-ers, 
 
Graag blikken wij in deze nieuwsbrief terug op een succesvol 2016. 
 
Het ECTH (European Congress on Thrombosis and Haemostasis) in september, het eerste 
Europese congres op ons gebied, was een doorslaand succes. Numeriek, met 760 
registraties. Maar ook de vibe, de goede mix van basaal en klinisch onderzoek, goede 
lezingen, en de focus op jonge onderzoekers werden enorm gewaardeerd. Zelf vond ik de 
Ted-talk-achtige abstract presentaties, ondersteund door coaching door een communicatie 
professional (“Science, Fast and Furious”) het meest verrassend en inspirerend! Als NVTH 
kunnen we trots zijn dat we gastheer/vrouw waren van deze eerste editie. Dank aan Frits 
Rosendaal, Tilman Hackeng en de rest van de ECTH board voor dit gedurfde initiatief. 
 
In september heeft het NVTH bestuur een nieuw erelid benoemd: Flip de Groot, vanwege 
zijn grote verdienste voor het trombose en hemostase onderzoek én als oud-voorzitter van 
de NVTH. Wij zullen hier op gepaste wijze bij stil staan tijdens zijn Van Creveld lezing op het 
NVTH symposium van 2017. Ook vond in september tijdens de ALV een bestuursleden-
wisseling plaats, waarbij Mark Roest (chef nieuwsbrief en website) het stokje over heeft 
gegeven aan Mettine Bos, en Marco Roest als AIO lid uittrad. Een nieuw AIO lid zal worden 
geworven op de AIO cursus van 2017. Graag bedanken wij Mark en Marco voor hun inzet 
voor de NVTH! 
 
Op 13 oktober was het Wereld Trombose Dag (WTD), voor de derde keer alweer. Impressies 
van initiatieven vindt u in deze nieuwsbrief. En leuk, fast and furious: Luuk Scheres (AIO 
AMC/LUMC) heeft aangetoond dat de WTD campagne het algemene publiek goed heeft 
bereikt, gemeten aan de zoektocht naar trombose op internet door gebruik te maken van 
moderne media, google trends (J Thromb Haemost. 2016 Oct 13. doi: 10.1111/jth.13529). 
Chapeau! 
 
Wij kijken uit naar 2017, waarin we weer traditioneel ons jaarlijkse NVTH symposium op 5 en 
6 april a.s. in Koudekerke houden, voorafgegaan door de AIO cursus. Daarnaast het ISTH 
in juli 2017 in Berlijn, waar we met ons Nederlandse trombose en hemostase onderzoek 
weer de internationale podia zullen bestormen. 
 
Wij wensen u een bruisend 2017 toe! 
 
Namens het bestuur, 
Saskia Middeldorp 
Voorzitter NVTH 
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NVTH Actualiteiten 
 

Hierbij doen we U verslag van de ‘NVTH Actualiteiten’ welke plaatsvonden gedurende de 

afgelopen Algemene Leden Vergadering (ALV) van 26 september 2016 in het World Forum 

te Den Haag. 

 

Bestuurswisseling: In verband met het aflopen van de zittingstermijnen zijn Mark Roest en 

Marco van der Stoep afgetreden als bestuurslid. 

Mark heeft een aantal jaren het beheer gevoerd over de website en nieuwsbrief. Hij is 

opgevolgd door Mettine Bos (Leids Universitair Medisch Centrum); deze benoeming is 

goedgekeurd door de ALV. 

Marco van der Stoep was AIO lid binnen het NVTH bestuur. Aangezien ten tijde van de 

ALV nog geen nieuw kandidaat-AIO bestuurslid bekend was, is er op dit moment een 

vacature voor deze functie. Op pagina 6 vindt U een oproep tot het werven van nieuwe 

kandidaten ter invulling van deze functie. 

 

Ere-lid: Zoals reeds gemeld door onze 

Voorzitter in de Inleiding van deze nieuwsbrief 

is Prof. dr. Flip de Groot benoemd tot NVTH 

ere-lid. Tijdens de ALV werd Prof. dr. Flip de 

Groot geëerd met de gebruikelijke 

onderscheiding: het NVTH erekruis. Verder zal 

Prof. dr. Flip de Groot de Van Creveld Lezing 

verzorgen tijdens het komende NVTH 

symposium. 
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NVTH Awards 2016: De NVTH Awards zijn dit jaar uitgereikt aan de best scorende 

abstracts ingediend door NVTH PhD studenten bij de ECTH 2016 meeting. De ECTH 

abstract beoordeling en ranking was overgenomen en in totaal zijn er 37 klinische abstracts 

en 38 basale abstracts beoordeeld. 

 

De drie winnende klinische abstracts (in alfabetische volgorde): 

Marjolein Brekelmans (AMC) - Characteristics and treatment of vaginal bleeding in women 

with venous thromboembolism treated with apixaban or enoxaparin followed by warfarin 

Banne Nemeth (LUMC) - The risk of recurrent venous thrombosis in patients undergoing 

surgery after a first thrombotic event 

Luuk Scheres (AMC/LUMC) - Sex-specific differences in prevalence of pulmonary 

embolism among patients with venous thromboembolism 

 

De drie winnende basale abstracts (in alfabetische volgorde): 

Peter van Doorn (CARIM) - The C-terminus of TFPIα inhibits factor V activation by 

protecting the Arg1545 cleavage site 

Johan Verhoef (UMCU) - Platelet polyphosphate forms solid nanoparticles that are 

exposed on the cell surface and can trigger contact system activation 

Lize van Vulpen (AMC/LUMC) - A fusion protein of interleukin-4 and interleukin-10 

protects against blood-induced cartilage damage in vitro and in vivo 
 

De NVTH Awards werden uitgereikt door de Voorzitter Saskia Middeldorp en NVTH 

Bestuurslid en Symposium Commissie Shirley Uitte de Willige. 
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Oproep: NVTH AIO Bestuurslid 

 
Het NVTH bestuur heeft een vacature voor een AIO Bestuurslid. 

 

Wij zijn op zoek naar een eerste- of begin tweedejaars promovendus die zich vanaf 

april 2017 gedurende drie jaar in wil zetten als bestuurslid voor de NVTH. De taken van 

het AIO bestuurslid zullen, onder andere, bestaan uit het behartigen van de promovendi 

belangen binnen de NVTH en het stimuleren van een NVTH promovendi netwerk via 

bijvoorbeeld een social media platform en/of landelijke NVTH AIO dag. 

 

Ben je een pro-actieve teamplayer en zou je graag (extra) bestuurservaring opdoen? Meld 

je dan aan bij Mettine Bos (mbos@lumc.nl) middels een motivatie en recent CV. 

 

De finale selectie zal plaatsvinden tijdens de NVTH PhD Cursus van 2017. 

 

De NVTH leden worden verzocht deze oproep onder hun promovendi te verspreiden 

alsmede geschikte kandidaten voor te dragen. 
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NVTH PhD Cursus 
 
For information in English, please visit the ‘Cursus’ section at the NVTH website (http://nvth.nl/). 

 
De jaarlijkse NVTH PhD cursus heeft in 2017 het thema Bloedingen en zal gehouden 

worden van maandagmiddag 3 april t/m woensdagochtend 5 april in Golden Tulip 

Strandhotel Westduin te Koudekerke. 

 

De NVTH PhD Cursus is bedoeld voor promovendi werkzaam binnen het vakgebied 

Trombose en Hemostase. De voertaal van de cursus is Engels. Degenen die zich dit jaar 

voor het eerst aanmelden worden verzocht een motivatie voor deelname van max. 100 

woorden aan te leveren. Dit kan via het ‘NVTH Trainee Statement’; een lege template 

hiervoor kan worden gedownload van de registratie pagina voor de PhD Cursus. Het 

ingevulde formulier dient als Word-document getiteld “achternaam.doc” te woren 

opgeslagen en vervolgens te worden toegevoegd aan het online registratieformulier. 

 

Men dient er rekening mee te houden dat op de maandagavond een "Next Generation 

Researchers” sessie plaatsvindt waarin de deelnemers gedurende enkele minuten zichzelf 

en de essentie van zijn/haar onderzoek zullen presenteren op maximaal drie PowerPoint 

slides aan zijn/haar groepje en ‘master’. Een volledig programmaoverzicht van de cursus 

zal binnenkort worden geplaatst op de NVTH website (http://nvth.nl/) onder ‘Cursus’. 

 

De registratie voor de PhD Cursus is sinds 16 november geopend. Aanmelden kan online 

via de NVTH website onder ‘Cursus’ en vervolgens ‘Registratie’. Registreren kan t/m 3 

februari 2017. 

 

De kosten voor deelname aan de PhD Cursus bedragen € 275. Het verschuldigde bedrag 

dient overgemaakt te worden op: 

IBAN: NL20RABO0158004450 (BIC: RABONL2U) 

t.n.v. NVTH Symposium 

o.v.v.: NVTH Cursus 2017, achternaam + initialen 
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Let op: In verband met een beperkt aantal plaatsen volgt er na registratie zo spoedig 

mogelijk bevestiging van deelname. De inschrijving is pas geldig als zowel het 

aanmeldingsformulier als de betaling ontvangen zijn. Aanmeldingen gedateerd na 3 

februari zullen niet in behandeling worden genomen. 

 

Belangrijk: Alle promovendi worden ingedeeld op 2-persoonskamers. 

 

Wanneer U zich eveneens wilt aanmelden voor het NVTH Symposium dient U zich hiervoor 

apart te registreren. Dit kan eveneens via de NVTH website; meer informatie vindt U onder 

‘Symposium’. 

 

Voor informatie kunt u zich wenden tot Yvonne Souverein, secretariaat NVTH: 

NVTH@lumc.nl 
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NVTH Symposium 
 
For information in English, please visit the ‘Symposium’ section at http://nvth.nl/. 

 
Het NVTH symposium zal plaatsvinden op woensdag 5 april en donderdag 6 april in 

Golden Tulip Strandhotel Westduin te Koudekerke, aansluitend aan de PhD Cursus. Met 

trots kunnen wij aankondigen dat de ‘Van Creveld Lecture’ zal worden gehouden door ons 

verse erelid Prof. dr. Flip de Groot. De Keynote Lectures zullen verzorgd worden door Prof. 

dr. Tilman Hackeng, Prof. dr. Suzanne Cannegieter, Prof. dr. Anske van der Bom, Dr. 

Mettine Bos en Dr. Suzanne Korporaal. Verder zal het symposium o.a. bestaan uit 

presentaties van PhD studenten en de jaarlijkse stollingsquiz. We hopen U te verwelkomen 

in Koudekerke! 

 

PhD studenten die hun werk willen presenteren worden aangemoedigd een abstract 

(maximaal 300 woorden) in te dienen. Abstracts kunnen worden ingediend door ze te in te 

sturen naar NVTHsymposium@lumc.nl. De abstract deadline is 3 februari 2017.  De 

voertaal van het symposium is Engels. 

 

De registratie voor het symposium is sinds 16 november geopend. Aanmelden kan online 

via de NVTH website onder ‘Symposium’ en vervolgens ‘Registratie’. De deadline voor de 

pre-registratie is 3 februari 2017; de finale registratiedeadline is 24 februari 2017. 

 

Tarieven: 

  

Accommodatie 

Pre-registratie 

03-02-2017 

Registratie 

24-02-2017 

NVTH Lid 1 pers. kamer 

2 pers. kamer 

€ 325 

€ 300 

€ 375 

€ 350 

Niet-NVTH Lid 1 pers. kamer 

2 pers. kamer 

€ 425 

€ 400 

€ 475 

€ 450 

 

Dag-registratie: € 135 per dag 
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Het verschuldigde bedrag dient overgemaakt te worden op: 

IBAN: NL20RABO0158004450 (BIC: RABONL2U) 

t.n.v. NVTH Symposium 

o.v.v.: NVTH Symposium 2017, achternaam + initialen 

 

Na registratie volgt zo spoedig mogelijk bevestiging van deelname. De inschrijving is pas 

geldig als zowel het aanmeldingsformulier als de betaling ontvangen zijn. 

 

Let op: wanneer U zich eveneens wilt aanmelden voor de PhD cursus dient U zich hiervoor 

apart te registreren, zie hiervoor: PhD Cursus 2017. 

 

Voor informatie kunt U zich wenden tot Yvonne Souverein, secretariaat NVTH: 

NVTH@lumc.nl. 
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Wereld Trombose Dag 2016 
 
Op donderdag 13 oktober 2016 werd op verschillende 
locaties in Nederland weer aandacht besteed aan 
Wereld Trombose Dag. 
 

In het MUMC+ te Maastricht startte de dag met een ochtendprogramma bestaande uit een 
informatiemarkt. De trombosedienst, het Hart en Vaat Centrum en vele andere bedrijven 
waren met een stand aanwezig. Wederom waren Tinie van den Bergh en Ilona de Jong 
present als ambassadeurs van de Trombosestichting Nederland. Gedurende de ochtend 
konden bezoekers zich laten informeren bij de diverse stands en men kon speeddaten met 
dokters en een apotheker. Een extra ludiek tintje werd aan deze informatiemarkt gegeven 
door een optreden van de “Hartendames”. In hun bijzondere outfit informeerden zij op 
speelse wijze bezoekers over de informatiemarkt en verwezen hen er naar toe. Er waren 
demonstraties van point-of-care stollingstesten, volbloed trombinegeneratie meting door 
Synapse, informatie over steunkousen, de trombosedienst, voeding en vitamine K en 
enkele stands van de sponsors van deze dag. Vele patiënten en hun familie namen de tijd 
om even bij de stands te blijven staan en informatie in te winnen. 
 

Het middagprogramma 
begon met een inloop 
met koffie en Limburgse 
vlaai. Prof. dr. Tilman 
Hackeng gaf de aftrap 
van de publieke lezin-
gen met een introductie 
over de Wereld Trom-
bose Dag. Drs. Suzan-
ne Zwaveling, arts-
onderzoeker, vertelde 
over trombose en zijn  
waarschuwingstekens. 
Vervolgens gaf Dr. Erik 
Beckers, internist en 
hematoloog, een uiteen-
zetting over bloedingen bij antistolling. Na een muzikaal intermezzo door het Duo Joep van 
Leeuwen & Kim Versteynen volgde een interview door Dr. Daan van Twist, internist en 
vasculair geneeskundige, met trombose patiënte Tinie van den Bergh over de behandeling 
van trombose. Tinie vertelde het aangrijpende verhaal over haar zeven longembolieën 
vanaf zeer jonge leeftijd tot aan recente jaren. Dit vraaggesprek maakte grote indruk op het 
publiek en riep bij hen vele vragen op, die Tinie met veel passie beantwoordde. Na het 
interview vervolgde Drs. Minka de Vries, arts-onderzoeker, het symposium met een 
inzichtelijke lezing over het veilig gebruik van bloedplaatjesremmers. Daarna was het de 
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beurt aan Dr. Arne Dielis, internist en vasculair geneeskundige, die een lezing verzorgde 
over antistolling anno 2016. Hij vergeleek de traditionele antistollingsmiddelen met de 
nieuwe directe remmers, de DOACs. 
 

Als afsluiting kon iedereen 
onder het genot van een 
drankje wat napraten en 
vragen stellen aan de 
aanwezige specialisten, 
waar gretig gebruik van 
werd gemaakt. Ook deze 
derde Maastrichtse Wereld 
Trombose Dag werd met 
een zeer positieve indruk 
afgesloten, getuige de 
reacties van het publiek en 
de sprekers. 
 

Onderzoekers van onder meer het Leids Universitair Medisch Centrum en Sanquin 
namen donderdag 13 oktober deel aan een flashmob op het Museumplein te Amsterdam 
waarin de vorming van een stolsel werd verbeeld. Deze flashmob werd georganiseerd door 
de Trombosestichting en heeft veel aandacht gegenereerd, waaronder een item in ‘Hart van 
Nederland’. De flashmob is terug te bekijken op de site van de Trombosestichting. 
 
Het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam organiseerde een informatiebijeenkomst 
voor patiënten, journalisten en andere geïnteresseerden. Drs. Luuk Scheres, arts-
onderzoeker, opende met een lezing over het ontstaan van trombose, gevolgd door een 
uiteenzetting over de behandeling van trombose door Prof. dr. Saskia Middeldorp. 
Aansluitend vertelde Drs. Noémie Kraaijpoel, onderzoeker, over trombose bij 
kankerpatiënten, waarna Drs. Ingrid Bistervels, arts-onderzoeker, afsloot met een lezing over 
trombose bij vrouwen. 
 
We kijken uit naar Wereld Trombose Dag 2017!  
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Toekomstige Meetings 
 
Meetings Data 
 

EAHAD:  European Association for Haemophilia and Allied 
Disorders – Parijs 
www.eahad2017.com 

 

1-3 februari 2017 

 

GTH: German Society of Thrombosis and Hemostasis 
Research – Basel 
www.gth2017.org 

 

15-18 februari 2017 

 

MCCT: Maastricht Consensus Conference on Thrombosis – 
Maastricht 
www.mcct.eu 

 

22-24 februari 2017 

 

NVTH PhD Cursus 
www.nvth.nl 

 

3-5 april 2017 

 

NVTH Symposium 
www.nvth.nl 

 

5-6 april 2017 

 

ISTH: International Society on 
Thrombosis and Haemostasis – Berlijn 
www.isth20017.org 

 

8-15 juli 2017 

 

BIC: Bari International Conference – Bari 
www.bic2017.org 
 

 

15-17 september 2017 

ASH: American Society of Hematology – Atlanta 
www.hematology.org 

 

9-12 december 2017 

  
Andere Cursussen Data 
 

ECAT cursussen: 
 

Laboratorium diagnostiek van de bloedstolling 
 

Kwaliteitsborging in het laboratorium 
(praktische toepassing van vereisten ISO15189) 
 

De laboratoriumdiagnostiek van het antifosfolipidensyndroom 
 

De diagnostiek van een verlengde APTT 

 
 

30 maart 2017 
 

29 juni 2017 
 
 

28 september 
 

november 2017 
 

https://www.clinicaleducation.nl/home/cursussen/hematologie-cursussen/ 
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Promoties 
 
Francesca Nuzzo         15 

 
Alice van Velzen          17 

 
Michelle Sonneveld         18 

 
Tom Mastenbroek         20 

 
Farida Omarova          23 
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Naam Francesca Nuzzo 
Titel Coagulation factor V deficiency: From molecular diagnosis to molecular 

therapy 
Promotor Prof. dr. Tilman Hackeng 

Co-promotor Dr. Elisabetta Castoldi 
Promotie 25 januari 2016, Universiteit Maastricht 

 

Coagulation factor V (FV) is a large liver-derived glycoprotein present in plasma and platelets. 
After proteolytic activation, it serves as an essential cofactor in the conversion of prothrombin to 
thrombin, accelerating this reaction by several orders of magnitude. This function makes FV 
indispensable to life. FV deficiency is a rare autosomal recessive bleeding disorder caused by 
loss-of-function mutations in the F5 gene. The associated bleeding tendency is extremely variable 
and poorly correlated with plasma FV levels. Since FV concentrates or recombinant FV 
preparations are not available, treatment and prophylaxis of FV-deficient patients still relies on 
fresh frozen plasma, with potential complications such as volume overload, allergic reactions and 
transmission of infectious agents. 
 

The work described in this thesis focusses on the molecular genetics of FV deficiency as a 
starting point for the development of personalized molecular therapies.  
 

Chapter 1 provides a general overview of the hemostatic system and the coagulation cascade, 
with particular emphasis on the structure, functions and pivotal regulatory role of FV. Moreover, it 
introduces the genetic bases, clinical manifestations and unresolved issues of FV deficiency. 
Since the core of this thesis is dedicated to splicing mutations and their correction using 
antisense-based approaches, Chapter 2 discusses the process of pre-mRNA splicing, the various 
mechanisms by which genetic mutations can alter normal splicing and the emerging strategies to 
correct aberrant splicing using antisense molecules. 
 
Chapter 3 describes the development and validation of a multiplex ligation-dependent probe 
amplification (MLPA) assay for the efficient detection of large deletions and duplications in the F5 
gene. Application of this assay to 14 genetically unresolved FV-deficient patients led to the 
identification of a novel ~2-kb deletion spanning intron 8 through intron 10, demonstrating the 
potential utility of this in-house assay in the molecular diagnosis of FV deficiency. 
 

Chapters 4-6 share F5 pre-mRNA splicing as a common theme. Chapter 4 is a preliminary report 
of a novel F5 splicing mutation affecting the canonical donor splice site of intron 3 (IVS3+2T>C*), 
identified in the homozygous state in a toddler with undetectable plasma FV levels and multiple 
intracranial hemorrhages. The mutation introduces a mismatch at the invariable +2 position of the 
donor splice site consensus sequence, most likely leading to exon 3 skipping. However, F5 
mRNA analysis could not be performed yet. Chapter 5 presents the genetic and functional 
characterization of a patient with severe FV deficiency and moderate bleeding symptoms. This 
patient was found to be doubly heterozygous for a missense mutation in exon 4 (Cys165Ser) and 
an apparently synonymous variant in exon 8 (1371C>G). Analysis of the patient’s cDNA, in 
combination with a detailed in silico analysis and splicing assays in a minigene model, indicated 
that the latter mutation actually disrupts F5 pre-mRNA splicing, activating a cryptic splice site in 
exon 8 and causing the in-frame deletion of 18 nucleotides from the mature mRNA. Additional 
experiments in the minigene model showed that this aberrant splicing event could be corrected in 
a specific and dose-dependent manner by a morpholino antisense oligonucleotide designed to 
mask the incorrect splicing signal introduced by the 1371C>G mutation. Chapter 6 extends the 
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application of antisense technology to a F5 deep-intronic mutation (IVS8+268A>G) identified in 
the homozygous state in a patient with severe FV deficiency and life-threatening bleeding 
manifestations. This mutation causes the activation of a cryptic donor splice site in intron 8, 
leading to the retention of an intronic pseudo-exon with an in-frame stop codon in the mature 
mRNA. A mutation-specific morpholino antisense oligonucleotide and an engineered U7 small 
nuclear RNA (U7snRNA) corrected this splicing defect in a specific and dose-dependent manner, 
not only in a minigene model of the F5 IVS8+268A>G mutation, but also in the patient’s own 
megakaryocytes obtained by ex vivo differentiation of circulating hematopoietic progenitors, 
effectively restoring FV protein expression in these cells. Overall, these data provide proof-of-
principle for the efficacy of antisense-based therapeutic approaches in severe FV deficiency. 
 

Chapter 7 reports the case of two distantly related FV-deficient patients who, despite being 
homozygous for the same F5 missense mutation (Trp582Gly) and having equally undetectable 
plasma FV levels, showed very different bleeding tendencies. Phenotyping of the patients’ plasma 
revealed two-fold higher levels of the anticoagulant protein full-length tissue factor pathway 
inhibitor (TFPI) in the severe bleeder (proband A) than in the moderate bleeder (proband B). 
Furthermore, thrombin generation experiments in the absence and presence of anti-TFPI 
antibodies suggested that the difference in plasma TFPI levels may indeed account for the 
difference in bleeding phenotypes. While the cause of the elevated TFPI level in proband A is still 
under investigation, these findings support a physiological role for plasma full-length TFPI as a 
modulator of the bleeding diathesis in severe FV deficiency, pointing at TFPI as an additional 
therapeutic target in these patients. 
 
Finally, Chapter 8 puts all findings into perspective, discusses them in the light of current literature 
and draws some general conclusions. In particular it proposes an optimized workflow for the 
molecular diagnosis of FV deficiency and it summarizes alternative (and personalized) therapeutic 
options based on the correction of splicing defects using antisense technology or on the 
pharmacological inhibition of TFPI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
*F5 nucleotides and FV amino acids in this summary are numbered according to the classical 
nomenclature, based on Jenny et al. 1987. 
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Naam Alice van Velzen 
Titel INSIGHT in risk factors and treatment of inhibitors in nonsevere 

hemophilia A 
Promotor Prof. dr. Karin Fijnvandraat, Prof. dr. Taco Kuijpers 

Co-promotor Dr. Marjolein Peters 
Promotie 7 juli 2016, AMC 

 
De afgelopen 5 jaar heb ik onder leiding van prof. dr. Karin Fijn van Draat onderzoek gedaan naar 
remmers (remmende antistoffen) bij patiënten met milde en matig ernstige hemofilie A. Samen 
met Corien Eckhardt, die reeds in 2014 op dit onderwerp promoveerde, hebben we een 
internationale studie opgezet waaraan 34 behandelcentra in Europa en Australië meededen. 
De belangrijkste resultaten van mijn proefschrift gaan over risicofactoren en behandeling voor 
remmers. 
 
In de patiënten groep die wij onderzochten (milde en matige ernstige hemofilie A patiënten) 
kwamen behandeling met hoge dosis FVIII concentraat (meer dan 45 Units per kg per dag) en 
behandeling voor een operatieve ingreep als sterkste risicofactor uit de analyses van de 
onderzoeksgegevens. Ons advies is daarom dat behandelaars kritisch hun argumenten wegen 
wanneer zij de dosering van het factor VIII concentraat bepalen. Daarnaast is een belangrijk 
advies om voor operatieve ingrepen die niet acuut noodzakelijk zijn, telkens te overwegen en met 
patiënten te bespreken of en wanneer de ingreep het beste kan plaats vinden. 
 
Daarnaast hebben wij gegevens verzameld en geanalyseerd over de behandeling van patiënten 
met een remmer: welke behandelingen zij nodig hadden voor bloedingen ten tijde van de remmer 
en welke behandeling zij krijgen om de remmer te bestrijden (eradicatie behandeling). 
Opvallend was dat een groot deel van de patiënten de remmer spontaan (zonder eradicatie 
behandeling) leek te verdwijnen. Echter, bij een deel van deze patiënten zagen wij dat de remmer 
weer terug kon komen als zij weer met FVIII concentraat behandeld werden .  
 
Van de patiënten die wel eradicatie-behandeling kregen, bleek dat de behandeling voor de 
remmer op verschillende wijze wordt uitgevoerd door Europa heen. Om de behandeling en het 
effect van de behandeling goed te kunnen vergelijken en zo te bepalen wat de meest effectieve 
behandeling is, is het belangrijk om een richtlijn op te stellen met behandelexperts. Als iedereen 
dan volgens de richtlijn de patiënten met een remmer behandelt, kunnen wij de uitkomsten van 
die behandelingen beter vergelijken. Samen met de participerende behandelaars uit verschillende 
centra in Europa willen wij daar in de toekomst aan gaan werken. 
 
Prof. dr. Fijnvandraat zal met haar team de komende jaren verder onderzoek blijven doen naar de 
oorzaken en behandeling van remmers bij milde en matig ernstige hemofilie A patiënten, om met 
deze kennis de zorg voor de patiënten te kunnen blijven verbeteren. Hierbij wil ik graag van de 
kans gebruik maken om nogmaals mijn grote dank te uiten voor het vertrouwen en de 
medewerking van alle patiënten die mee hebben gewerkt aan dit onderzoek. 
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Naam Michelle A.H. Sonneveld 
Titel Von Willebrand Factor and ADAMTS13 in cardiovascular disease  

Promotor Prof. dr. Frank Leebeek 
Co-promotor Dr. Moniek de Maat, Dr. Arfan Ikram 

Promotie 25 oktober 2016, Erasmus MC 
 

Von Willebrand Factor (VWF) is an important player in primary hemostasis by mediating platelet 
adhesion and aggregation leading to clot formation. High molecular weight VWF multimers are 
the most procoagulant forms and are cleaved by ADAMTS13 (A Disintegrin And Metalloprotease 
with ThromboSpondin motif repeats 13) into smaller, less coagulant, forms. Recent studies have 
shown an association between both high VWF:Ag levels, low ADAMTS13 levels and arterial 
thrombosis, including ischemic stroke and acute coronary syndrome. My thesis focuses on the 
association between VWF, ADAMTS13 and arterial thrombosis. 
 
We reviewed the available literature on the association between both VWF and ADAMTS13 and 
arterial thrombosis and performed meta-analyses of the reported studies. One of our main 
observations was that high VWF levels are associated with both an increased risk of coronary 
heart disease and ischemic stroke. An association between low ADAMTS13 and arterial 
thrombosis has only been reported in a few small case-control studies, therefore it remains 
unclear whether ADAMTS13 is an independent risk factor for arterial thrombosis. We found an 
increased risk of coronary heart disease with low ADAMTS13 levels (lowest tertile or quartile), 
although this did not reach statistically significance. In contrast, we observed a significant 
association between low ADAMTS13 and ischemic stroke (OR 2.72, 95%CI 1.52 – 4.86). 
Although these studies differed in study design and some included only a small number of cases, 
these studies suggests that both VWF and ADAMTS13 are associated with arterial thrombosis. 
However, the mechanism of the association between high VWF levels and arterial thrombosis is 
still unknown. Therefore, in order to obtain more insight in these findings we investigated whether 
VWF was associated with atherosclerosis using three different studies. 
 
We determined the association between VWF levels and atherosclerosis in patients with ischemic 
stroke or transient ischemic attack (TIA). In this study we measured the extent of atherosclerosis 
by the calcification volume in both the aortic arch and the carotid arteries using a recently 
developed technique by CT angiography (CTA). We found a strong positive association between 
the calcification volume and VWF:Ag levels in these patients. In addition, VWF:Ag levels were 
significantly higher in patients with a large artery atherosclerosis subtype of ischemic stroke 
compared with other stroke subtypes. The study also suggests that VWF may have prognostic 
value in patients with ischemic stroke, as high VWF levels were associated with an unfavorable 
outcome. 
 
Next, we investigated the association between atherosclerosis and VWF levels in patients with an 
acute coronary syndrome (ACS) or stable angina pectoris (SAP) by measuring the coronary 
plaque burden using intravascular ultrasound virtual histology (IVUS-VH). High coronary plaque 
burden was associated with higher VWF:Ag levels in SAP patients, but not in ACS patients. This 
might be explained by the time of blood sampling in ACS patients during the acute phase, which 
may lead to increased VWF levels. High risk lesions which are vulnerable to rupture were not 
associated with VWF levels. Furthermore, we found that high VWF:Ag levels have a predictive 
role for adverse cardiovascular outcome in SAP and ACS patients, and also for major adverse 
cardiac events (MACE) in ACS patients. 
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Additionally, we investigated the association between atherosclerosis, VWF:Ag levels and 
ADAMTS13 activity in patients with ischemic stroke with mild to moderate carotid artery stenosis. 
Atherosclerosis was measured by different imaging biomarkers of atherosclerosis including 
calcification volume and plaque ulceration. We found no association between the imaging 
markers of atherosclerosis and VWF:Ag levels and ADAMTS13 activity. This is in contrast with 
the other two previous studies. This might be explained by the specific selection of patients in this 
study since only patients with a mild to moderate carotid artery stenosis were included. Our 
results suggest that VWF is more important in patients with advanced atherosclerosis, as we also 
found the highest VWF:Ag levels in patients with a large artery atherosclerosis type of ischemic 
stroke. On the other hand, VWF and ADAMTS13 seem to be associated with the extent of 
atherosclerosis and not with the specific characteristics of atherosclerosis. 
 

The role of ADAMTS13 in arterial thrombosis was so far only studied in small case-control studies 
and prospective cohort studies are needed. Therefore, we investigated the association between 
ADAMTS13 and ischemic stroke in a large population-based cohort study the Rotterdam Study, 
among individuals of 55 years and older. ADAMTS13 activity was associated with age, sex and 
several cardiovascular risk factors in this study. We measured VWF levels and ADAMTS13 
activity in a total of 5941 individuals. The median follow-up time of these individuals was 10.7 
years. We showed that low ADAMTS13 activity was significantly associated with an increased risk 
of ischemic stroke (HR 1.65, 95%CI 1.16 – 2.32) and all strokes (HR 1.49, 95%CI 1.12 – 2.00). In 
addition, we found that ADAMTS13 activity improved the accuracy of risk prediction for ischemic 
stroke beyond the traditional risk factors. 
 

In the same study population we investigated the association between low ADAMTS13 activity 
and coronary heart disease in the Rotterdam Study. In total 453 individuals suffered from 
coronary heart disease. In individuals with the lowest quartile of ADAMTS13 activity, the risk of 
CHD was significantly increased compared with individuals with the highest quartile of 
ADAMTS13 activity (HR 1.42, 95%CI 1.07 – 1.89). Individuals with low ADAMTS13 activity and 
high VWF:Ag levels also had an increased risk of CHD. 
 
To study whether ADAMTS13 activity and VWF levels were associated with outcome of 
cardiovascular disease we investigated the role of VWF levels and ADAMTS13 activity on the risk 
of all-cause and cardiovascular mortality in the Rotterdam Study. We found that high VWF:Ag 
levels and low ADAMTS13 activity were associated with an increased risk of all-cause mortality 
and cardiovascular mortality. We did not find an association between VWF, ADAMTS13 and 
cancer-related mortality or COPD related mortality. 
 

We conclude that the extent of atherosclerosis is strongly associated with VWF levels. 
Furthermore, VWF might be a marker of an unfavorable outcome in coronary heart disease and 
ischemic stroke patients. Plaque characteristics, such as high risk lesions, do not seem to be 
associated with VWF levels. Lastly, low ADAMTS13 is strongly associated with an increased risk 
of arterial thrombosis, including ischemic stroke and coronary heart disease. Overall, the studies 
in my thesis provide a better understanding of the role of VWF and ADAMTS13 in arterial 
thrombosis. 
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Naam Tom Mastenbroek 
Titel Role of platelets in vascular remodelling: acute and persistent effects 

Promotor Prof. dr. Johan Heemskerk 
Co-promotor Dr. Judith Cosemans  

Promotiedatum 27 oktober 2016, Universiteit Maastricht 
 

De ontwikkeling van aderverkalking (atherosclerose) leidt tot de transitie van een stabiele 
atherosclerotische plaque naar een onstabiele, vaak necrotische plaque die vatbaar is voor 
scheuring (plaqueruptuur). Plaqueruptuur zorgt ervoor dat trombogene elementen van de 
vaatwand blootgesteld worden aan het stromend bloed, waardoor er ter plekke een trombus 
gevormd wordt van bloedplaatjes en fibrine. Dit proces wordt atherotrombose genoemd. Tijdens 
de afgelopen jaren zijn er steeds meer aanwijzingen gevonden dat bloedplaatjes in een trombus 
ook op langere termijn dus persistent actief zijn. Het bewijs hiervoor is echter indirect, 
bijvoorbeeld door observaties van humane trombi, verzamelt na de dood van een patiënt, of door 
het meten van activeringsmarkers van plaatjes in de circulatie. In dit proefschrift heb ik mij binnen 
de context van atherotrombose gericht op de functies van plaatjes, zowel acuut gedurende 
trombusvorming als op de langere termijn ná de trombusvorming. 
 

In inleidend hoofdstuk 1 wordt relevante achtergrondinformatie gegeven over de processen die 
bepalend zijn voor plaatjeshechting, plaatjesaggregatie en plaatjesafhankelijke stimulatie en 
remming van de bloedstolling. Ook is beschreven hoe matrixmetalloproteases (MMPs) in de 
plaatjes en het bloedplasma van invloed zijn op de verschillende plaatjesfuncties. Binnen de 
context van atherotrombose is aangegeven hoe plaatjes kunnen bijdragen tot trombusvorming na 
een plaqueruptuur en tot plaqueprogressie. Bovendien wordt uiteengezet welke rol plaatjes 
kunnen hebben bij structurele veranderingen (remodellering) in de vaatwand na een trombotisch 
incident, en wordt de vraag gesteld of de huidige antitrombotische behandeling wel effectief 
genoeg is om deze remodellering tegen te gaan. 
 
In hoofdstuk 2 is een uitgebreid overzicht gegeven van de literatuur over acute en persistente 
effecten van plaatjes en de bloedstolling bij atherotrombose. Collageen (zorgt voor 
plaatjesactivering) en weefselfactor (initieert de stolling) zijn de meest beschreven initiators van 
trombusvorming na een plaqueruptuur. Verder kunnen ook gladde spiercellen en macrofagen 
bijdragen tot het atherotrombose proces, onder meer door het initiëren van de stolling en door het 
uitscheiden van bioactieve stoffen zoals prostaglandine E2. De literatuur geeft in zijn 
algemeenheid aan dat trombusvorming op geruptureerde plaques op vergelijkbare wijze 
plaatsvindt als trombusvorming na beschadiging en collageen expositie van gezonde bloedvaten. 
Er is een beperkt aantal publicaties met aanwijzingen dat de vorming van een arteriële trombus 
van invloed kan zijn op vaatwandremodellering (neointima vorming) en op plaqueprogressie. 
 
In hoofdstuk 3 is systematisch onderzocht hoe verschillende MMPs betrokken zijn bij het proces 
van trombusvorming en de daaropvolgende geleidelijke afbraak van een collageenmatrix onder 
de trombus. Plaatjes blijken diverse leden van de MMP familie uit te scheiden, namelijk MMP 1 
(niet aanwezig in muizenplaatjes), MMP 2, MMP 3 en MMP 14. Aangetoond werd dat de MMP 
familieleden de trombusvorming beïnvloeden onafhankelijk van hun klassieke indeling in 
collagenasen, gelatinasen en stromelysines. MMP 1 en  2 bleken een stimulerend effect te 
hebben op de vorming van een plaatjestrombus, terwijl MMP 9 en  14 dit proces onderdrukten. 
Verder was de remmende werking van het membraangebonden MMP 14 onafhankelijk van diens 
eigenschap om oplosbare MMP vormen als MMP 2 te activeren. De mate van uitscheiding van 
MMPs werd bepaald door de mate van plaatjesactivering en zowel uitgescheiden als in plasma 
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circulerende MMPs bleken te binden aan het plaatjesoppervlak en proteolytische activiteit te 
vertonen. Hieruit concluderen wij dat de plaatjestrombus plaatselijk verhoogd is in MMP activiteit, 
waardoor afbraak van de extracellulaire collageenmatrix kan plaatsvinden. Meerdere plaatjes 
gebonden MMP familieleden lijken betrokken bij deze collagenolytische activiteit. 
 

Bekend is dat plaatjes op verschillende manieren de bloedstolling kunnen stimuleren: I) 
fosfatidylserine exposerende plaatjes hebben een hoge bindingsaffiniteit voor diverse 
stollingsfactoren; II) plaatjes scheiden zelf verschillende stollingsfactoren uit zoals fibrinogeen, 
protrombine, factor V en factor XIII; en III) plaatjes vormen een aanhechtingsoppervlak voor 
gevormde fibrine polymeren. Daarnaast scheiden plaatjes de antistollingsfactor tissue factor 
pathway inhibitor α (TFPI α) uit, die het complex van weefselfactor en factor VII(a) alsmede 
factor Xa inactiveert. Hoofdstuk 4 beschrijft experimenten om na te gaan hoe TFPI α van invloed 
is op de fibrinevorming op een plaatjestrombus gevormd op collageen en weefselfactor onder 
stromingscondities. Remming van TFPI α versnelde de fibrinevorming bij zowel arteriële als 
veneuze stroming, doch alleen in aanwezigheid van een lage concentratie weefselfactor. Dit 
contrasteerde met een consistent stimulerend effect van TFPI α remming op de trombinevorming 
onder statische condities, welk effect zelfs meetbaar was bij hoge weefselfactorconcentraties. Bij 
bloedmonsters van patiënten met hemofilie A of B (met lage concentraties van factor VIII of IX) 
bleek inhibitie van TFPI α een versterkt stimulerend effect te hebben op fibrinevorming zelfs bij 
hoge concentraties van weefselfactor. Onderdrukking van TFPI α kan daarmee een 
veelbelovende manier zijn om de fibrinevorming, en dus hemostase, te normalizeren bij 
hemofiliepatiënten. 
 
Bloedplaatjes met geëxposeerd fosfatidylserine werken stimulerend op de bloedstolling. In 
hoofdstuk 5 is het vóórkomen onderzocht van een andere plaatjespopulatie met stollings actieve 
eigenschappen, de zogenaamde coated plaatjes. Voor de identificatie van deze populatie hebben 
we een nieuwe, op α2 antiplasmine gebaseerde fluorescerende probe gebruikt (Rhod A14), die 
onomkeerbaar middels transglutaminase activiteit aan het plaatjesoppervlak kan binden. Middels 
diverse activeringstesten hebben we de eigenschappen van de transglutaminase actieve plaatjes 
vergeleken met die van andere plaatjespopulaties. Gebleken is dat de Rhod A14 positieve 
plaatjes gedeeltelijk maar niet volledig overlappen met de plaatjes met een hoge 
fibrinogeenbinding of fosfatidylserine expositie. Plaatjesstimulatie met een combinatie van 
convulxine en trombine was nodig voor zowel Rhod A14 binding als hoge fibrinogeenbinding. 
Trombine, dat het transglutaminase factor XIII activeert, bevorderde de binding van Rhod A14 
aan plaatjes. Functionele studies met factor XIII deficiënte muizen lieten zien dat coated plaatjes 
functioneren als verankeringsplaatsen voor fibrine, dat zich vervolgens in een stervormig netwerk 
uitbreidt in het bloedplasma. De verankering kan plaatsvinden via transglutaminases (zoals factor 
XIII) en integrine αIIbβ3. 
 
Aangetoond is dat bij patiënten met atherotrombose een gevormde trombus tot wekenlang 
aanwezig kan zijn in het bloedvat, waardoor het mogelijk is dat deze trombus langere termijn 
processen in de vaatwand beïnvloedt. Bij de muis is dit tot nu toe niet onderzocht. In hoofdstuk 6 
zijn post trombotische processen bestudeerd in Apoe deficiënte muizen met plaques in de 
halsslagader. Tijdelijk afbinden (ligatie) van deze slagader resulteerde in een plaatselijke ruptuur 
van de plaque, en dit leidde tot onmiddellijke trombusvorming. In de levende muis konden we na 
vierentwintig uur MMP activiteit aantonen op de plaats van ligatie. Echoscopie op twee weken na 
ligatie liet zien dat er een plaatselijke verstijving van de vaatwand opgetreden was, die samenviel 
met een plaatselijke verdikking. In Apoe deficiënte muizen met >95% verlaging van het 
plaatjesaantal in de circulatie (trombocytopenie) bleek de MMP activiteit na ligatie verlaagd, terwijl 
ook de verstijving en verdikking van de vaatwand sterk verminderd was. De beschadigde 
vaatwand van de plaatjesarme muizen bevatte plaatselijk ook meer collageen in de intima media, 
een dikkere fibreuze beschermlaag om de plaque en minder necrose in het plaqueweefsel. Deze 
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resultaten wijzen er op dat, althans in Apoe deficiënte muizen, de ligatie en daaropvolgende 
trombusvorming leiden tot een plaatjesafhankelijke verstijving en remodellering van de vaatwand, 
gepaard gaande met een destabilisatie van het plaqueweefsel. Omdat vaatwandverstijving en 
stabilisatiepolitiek risicofactoren zijn voor hart  en vaatziekten, kunnen deze bevindingen erop 
wijzen dat langdurige antiplaatjestherapie voordelig is voor patiënten met atherotrombose. 
 
Antitrombotische medicatie met zowel aspirine als rivaroxaban   ter onderdrukking van zowel 
plaatjesactivering als stolling   wordt regelmatig gegeven aan patiënten met beroerte of acuut 
coronair syndroom. Evenwel is er slechts weinig bekend over de effecten van deze medicijnen op 
de vaatwand na een trombotisch incident. In hoofdstuk 7 hebben we bij muizen met gezonde, niet 
atherosclerotische, bloedvaten onderzocht welke de effecten zijn van interventie met aspirine 
en/of rivaroxaban op remodellering van de vaatwand na ligatie. Na behandeling met aspirine met 
of zonder rivaroxaban noteerden wij een verminderde interactie van plaatjes met witte 
bloedcellen. Daarnaast had behandeling met aspirine een beschermend effect op de ligatie 
geïnduceerde vaatwandverstijving, terwijl rivaroxaban behandeling een trend in deze richting 
vertoonde. De ligatie leidde ook tot verdikking van de intima media, een proces dat gedeeltelijk 
door aspirine en rivaroxaban werd geremd. Samengevat concluderen wij dat interventie met 
aspirine in sterkere mate dan interventie met rivaroxaban leidt tot een verminderd effect op de 
ongewenste remodellering na vaatschade. 
 

In hoofdstuk 8 tenslotte zijn de belangrijkste bevindingen uit het proefschrift bediscussieerd in het 
licht van de huidige wetenschappelijke literatuur. Het wordt steeds duidelijker dat plaatjes een 
belangrijke rol spelen bij een verscheidenheid aan processen in het bloed en de vaatwand tijdens 
en na trombusvorming. Plaatjes vormen een essentieel onderdeel van de trombus, reguleren de 
stolling en dragen bovendien bij aan remodelleren van een trombotisch bloedvat. De bevindingen 
in dit proefschrift zijn naar verwachting bruikbaar zijn voor een meer effectieve behandeling van 
atherotrombose. 
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Titel Primed to act: the effect of fibrinogen γ’ on thrombin functions 

Promotor Prof. dr. Jan Rosing, Prof. dr. Rogier Bertina 
Co-promotor Dr. Elisabetta Castoldi 

Promotiedatum 25 november 2016, Universiteit Maastricht 
 
The function of the hemostatic system is to stop blood loss after vascular damage. The 
hemostatic response includes the formation of a platelet plug at the site of vascular injury and its 
subsequent stabilization with a fibrin network, which is formed by the coagulation cascade. The 
enzyme thrombin regulates clot formation and degradation by converting fibrinogen into fibrin and 
by activating platelets, several coagulation factors (FV, FVIII, FXI and FXIII), an anticoagulant 
protein (protein C) and a fibrinolysis inhibitor (TAFI). The latter two functions require thrombin to 
be bound to its endothelial receptor thrombomodulin (TM). Overactive coagulation 
(hypercoagulability) causes excessive blood clotting, which may lead to thrombotic disorders. 
 
Fibrinogen is a large liver-derived glycoprotein which circulates in plasma at a concentration of 
approximately 9 µM. Every fibrinogen molecule comprises two sets of three chains (Aα, Bβ and 
γ), each encoded by a different gene. Approximately 8-15% of all fibrinogen molecules contain 
an alternatively spliced variant of the γ chain, known as γ’ chain, which binds to thrombin with 
high affinity and modulates its activity. Low levels of fibrinogen γ’ (i.e. fibrinogen containing the 
γ’ chain), such as predicted by the FGG H2 haplotype, have been associated with increased 
risk of venous thrombosis. The work described in this thesis was aimed at better understanding of 
this association by elucidating how the interaction of thrombin with fibrinogen γ’ modifies the 
activity of thrombin on its numerous substrates. Since it was previously demonstrated that 
fibrinogen γ’ inhibits thrombin-mediated platelet aggregation and FVIII activation, we focused 
on the remaining substrates of thrombin, namely FV, FXI, FXIII, protein C and TAFI. The effect of 
fibrinogen γ’ on thrombin-mediated activation of these substrates was studied in model 
systems using a short peptide with an amino acid sequence identical to that of the thrombin-
binding site on fibrinogen γ’. The overall effect of fibrinogen γ’ on coagulation in plasma was 
evaluated using the thrombin generation assay. 
 
Chapter 1 introduces the hemostatic system and provides a detailed overview of the coagulation 
process. Thrombin structure, functions and substrates are reviewed. Furthermore, the structure 
and functions of fibrinogen and particularly fibrinogen γ’ are described. In addition, this chapter 
provides a detailed overview of our current knowledge of the specific effects of this form of 
fibrinogen on components of the hemostatic system and its relationship with clinical conditions. 
Lastly, the calibrated automated thrombography (CAT) assay that measures thrombin generation 
is described. 
 
The work presented in Chapter 2 demonstrates that fibrinogen prolongs the lag time of thrombin 
generation at low procoagulant stimuli. This study also shows that the synthetic fibrinogen γ’ 
peptide effectively inhibits thrombin generation. Furthermore, we show that the fibrinogen γ’ 
peptide inhibits FV activation by thrombin, both in a model system and in plasma, which suggests 
a novel mechanism underlying the anticoagulant effect of fibrinogen γ’. This may contribute to 
the increased risk of venous thrombosis associated with reduced fibrinogen γ’ levels such as 
predicted by the FGG H2 haplotype.  
 
In Chapter 3 we elaborate on the observation that in carriers of the FV Leiden mutation (the most 
common hereditary cause of APC resistance) carriership of the FGG H2 haplotype is associated 
with a reduced sensitivity to activated protein C (APC), suggesting a relationship between 
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fibrinogen γ’ and plasma APC resistance. Using a plasma model system, we confirm that 
fibrinogen and particularly its γA/γ’ isoform increases the APC sensitivity in normal and FV 
Leiden plasma. Moreover, we show that this effect can be reproduced by the fibrinogen γ’ 
peptide and is likely explained by the ability of the peptide to inhibit thrombin-mediated FV and 
FVIII activation resulting in reduced FVa and FVIIIa formation, which makes it easier for APC to 
inhibit thrombin generation via inactivation of FVa and FVIIIa. Although the fibrinogen γ’ 
peptide also inhibits protein C activation by the thrombin/TM complex, causing less APC to be 
generated, its net effect in plasma is still anticoagulant, as shown by the effect of the peptide on 
the response of plasma to the addition of TM, which leads to the activation of endogenous protein 
C. 
 
While setting the conditions to investigate the effect of the fibrinogen γ’ peptide on FXI 
activation by thrombin, we came across the complexity of this reaction in vitro. Chapter 4 
describes the stimulatory effect of Na+ binding to thrombin and the inhibitory effect of increased 
ionic strength on thrombin-catalyzed FXI activation. Additionally, we provide evidence that 
negatively charged phospholipid surfaces may act as a (physiological) cofactor for thrombin-
mediated FXI activation by showing that thrombin and FXI both bind to negatively charged 
phospholipids and that negatively charged phospholipid vesicles considerably stimulate FXI 
activation by thrombin. Moreover, we demonstrate that the fibrinogen γ’ peptide inhibits 
thrombin-mediated FXI activation, proposing a novel mechanism that can contribute to the overall 
anticoagulant effect of the peptide. 
 
In Chapter 5 we report that the fibrinogen γ’ peptide inhibits the activation of TAFI by the 
thrombin/TM complex. In contrast, thrombin-mediated FXIII activation was not affected by the 
peptide neither in the absence nor in the presence of purified fibrinogen, a cofactor of the 
reaction. Combined with previously published results, these findings complete the overview of the 
effects of the fibrinogen γ’ peptide on all functions of thrombin.  
 
Finally, in Chapter 6 we discuss the main findings presented in this thesis and summarize the 
general conclusions. This chapter also provides an analysis of the results in relation to published 
research, and shows how our studies contribute to the understanding of the overall properties of 
fibrinogen γ’ and particularly of its binding to thrombin. Since thrombin plays an essential role 
in the hemostatic process, it is important to have a complete understanding of the effects of 
fibrinogen γ’ on the major functions of thrombin. Our studies help to explain why low levels of 
fibrinogen γ’ are associated with thrombotic disorders in humans and provide a basis for the 
design of novel antithrombotic treatments. Finally, we describe possible implications of the 
findings and provide future research perspectives. 
 
 


