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APPENDIX I
NEDERLANDSE SAMENVATTING

Nederlandse samenvatting
Achtergrond
Wij zijn in staat om informatie in de hersenen op te slaan en op een later tijdstip weer terug te halen. Herinneringen, en vooral ruimtelijke, worden
gevormd met behulp van de hippocampus, een structuur gelegen in de temporale kwab van de hersenen. De hippocampus bestaat uit verschillende
regionen. In het algemeen komt de informatie die we opnemen via onze zintuigen aan in de gyrus dentatus (GD). Vervolgens gaat deze informatie door
de Cornu Ammonis (CA) 1, 2 en 3 van de hippocampus. Informatie komt de
hippocampus binnen in de vorm van elektrische energie die door middel
van neurotransmitters wordt overgedragen van het ene neuron (hersencel)
op het andere. Het punt waar deze informatieoverdracht plaatsvindt, heet
de synaps. Naarmate neuronen vaker met elkaar communiceren, worden
hun onderlinge verbindingen sterker en neemt de synaptische kracht toe.
De mogelijkheid van synapsen om sterker of zwakker te worden, wordt ook
wel synaptische plasticiteit genoemd, en dit wordt vaak beschouwd als de
biologische basis van geheugenvorming. Met andere woorden: informatie
wordt opgeslagen in de vorm van sterkere verbindingen tussen neuronen
in specifieke netwerken. Ook wordt gedacht dat slaap belangrijk is voor het
reguleren van synaptische plasticiteit. Langs deze weg zou slaap dus een
significante rol kunnen spelen bij geheugenvorming.
Slaap en slaapdeprivatie (SD) hebben inderdaad een sterk effect op alertheid, gemoedstoestand en cognitieve functies. Eén van de negatieve gevolgen van SD op de hersenen is verstoorde geheugenvorming, met name
verlies van hippocampus-afhankelijke herinneringen, wat bestudeerd is in
knaagdieren. Slechts één nacht (ongeveer zes uur) SD is al voldoende voor
het ontwikkelen van geheugenproblemen, wat wordt weerspiegeld door een
verlies van neuronale verbindingen, en dus synaptische kracht, binnen de
hippocampus. Hoewel de onderliggende mechanismen waarlangs SD leidt
tot geheugenproblemen nog steeds niet bekend zijn, lijkt het eiwit cofilin een
belangrijke rol te spelen. Cofilin zorgt in het algemeen voor destabilisatie van
verbindingen tussen neuronen. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat 6 uur
SD cofilin-activiteit verhoogt, wat leidt tot destabilisatie van verbindingen en
een afname van synaptische kracht, en uiteindelijk waarschijnlijk resulteert
in geheugenproblemen. Het doel van het project beschreven in deze thesis
was om te onderzoeken hoe hippocampus-afhankelijke geheugenvorming
wordt beïnvloed door SD en dag-nachtritme. Aangezien de structuur van de
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hippocampus bij mensen vergelijkbaar is met die bij muizen, werden deze
proefdieren gebruikt als model voor het bestuderen van hippocampus-afhankelijk geheugen. Bovendien doorlopen muizen dezelfde slaapfasen (REM-,
en non-REM-slaap) als mensen, en vormen ze dus een uiterst geschikt model
voor het beantwoorden van de vraagstukken in dit proefschrift.
Synaptische kracht: toename of afname na slaaptekort?
Er bestaan verschillende theorieën over hoe de sterkte van neuronale
verbindingen wordt beïnvloed door slaap en SD. De “synaptische homeostase hypothese (SHY)” suggereert dat synaptische kracht in het brein
afneemt tijdens slaap, om te voorkomen dat het brein vol raakt door een
constante groei aan neuronale verbindingen als gevolg van alledaagse activiteiten. Omdat het in stand houden van al deze verbindingen veel energie
kost, zou slaap zorgen voor een afname van verbindingen, zodat er de volgende dag ruimte is voor de aanmaak van nieuwe verbindingen. Ook kijken
slaaponderzoekers naar specifieke onderdelen van neuronale verbindingen, namelijk dendritische uitstulpingen of “spines”, die het postsynaptische
deel vormen van de synaps. Zo heeft één studie aangetoond dat het aantal
spines in de sensorische en motor cortex is afgenomen na een periode van
slaap. Een recentere onderzoek constateerde met 3D-microscopie een afname van het volume van zowel de spine als synaps. Deze studies ondersteunen dus de eerdergenoemde synaptische homeostase hypothese. Een
andere theorie suggereert echter dat slaap juist een rol speelt in het selectief
sterker maken van synaptische verbindingen (synaptische potentiëring). Recent werk heeft bijvoorbeeld aangetoond dat tijdens slaap synaptische potentiëring plaatsvindt in de visuele cortex. Daarnaast zijn er studies die laten
zien dat de vorming en het behoud van spines en synaptische verbindingen
in de motorische cortex en de hippocampus juist worden gestimuleerd door
slaap.
De resultaten beschreven in dit proefschrift laten zien dat verbindingen afnemen na vijf tot zes uur SD waarbij gebruikt wordt gemaakt van een milde
methode (“gentle stimulation”). Hoofdstuk 2 bestaat uit een literatuurstudie
waarin we hebben gekeken naar de invloed van slaap en SD op spines.
Sommige studies laten zien dat SD zorgt voor een afname van spines in de
CA1-regio van de hippocampus, hetgeen in overeenstemming is met eerdere resultaten van onze groep. SD heeft echter geen effect op de spinedich-
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theid in de CA3-regio van de hippocampus. Resultaten uit hoofdstuk 3 laten
zien dat ook het aantal spines in de GD afneemt na een korte periode van SD.
Gebaseerd op de literatuurstudie in hoofdstuk 2 en de data uit hoofdstuk
3, kunnen we concluderen dat de effecten van SD op spines verschillen per
gebied in de hersenen, en soms zelfs verschillend kunnen zijn in één bepaalde hersenstructuur, zoals de hippocampus. Aangezien het aantal spines
afneemt in de CA1 en GD van de hippocampus, kunnen we concluderen dat
in ieder geval in deze gebieden sprake is van een verlaging van synaptische
kracht na SD. Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen waarom sommige
hersengebieden kwetsbaarder zijn dan andere voor de gevolgen van SD.
Hoewel de laatstgenoemde bevindingen aantonen dat slaap zorgt voor een
toename van spines en daarbij behorende synaptische kracht, zijn er ook
studies die het tegenovergestelde effect laten zien en de SHY-hypothese
ondersteunen. Naast de verschillende effecten die slaap en SD hebben op
verschillende gebieden van de hersenen, bediscussiëren we in hoofdstuk 2
ook andere potentiële aspecten die deze schijnbaar tegenovergestelde conclusies kunnen verklaren. Zo zou de methode die gebruikt wordt om de dieren wakker te houden, een verklaring kunnen vormen voor deze discrepantie.
Sommige studies die SHY ondersteunen, maken gebruik van onbekende objecten die in de kooi van de dieren gezet worden om ze wakker te houden. Het
gebruik van objecten lijkt in eerste instantie uiterst geschikt, aangezien het
inspeelt op het nieuwsgierige karakter van knaagdieren en ook niet stressvol
lijkt. Een nieuw object brengt echter ook bepaalde processen in de hersenen
op gang, zoals leren. Tijdens leertaken worden immers ook hetzelfde soort
objecten gebruikt om nieuwe herinneringen te creëren, en waarmee dus ook
de aanmaak van nieuwe neuronale verbindingen worden opgewekt. Dit zou
het effect van SD kunnen camoufleren of zelfs tegengaan. Hieruit kunnen we
concluderen dat het gebruik van objecten zeer waarschijnlijk niet geschikt is
om de effecten van SD op spines te onderzoeken. Zo kunnen verschillende
methodes die worden gebruikt voor hetzelfde doel, toch tot verschillende resultaten leiden. Of er sprake is van een toename of afname van verbindingen
en synaptische kracht na slaap, blijft een zwaar bediscussieerd onderwerp
(hoofdstuk 2). Hoewel sommige hersenstructuren sterker worden getroffen
dan andere, laat ons onderzoek, dat gebruikt maakt van de “gentle stimulation”-methode, in ieder geval zien dat SD leidt tot een afname van neuronale
verbindingen in verschillende gebieden van de hippocampus.
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Zijn de geheugenproblemen na slaaptekort te wijten aan stress?
Ons onderzoek heeft gekeken naar de effecten van SD op geheugenproblemen. Het roept echter de vraag op of de negatieve gevolgen van SD niet te
wijten zijn aan stress. SD zou een vorm van stress kunnen opleveren, waarbij
stresshormonen worden afgegeven die de geheugenopslag kunnen beïnvloeden. SD kan inderdaad worden gezien als een lichte stressor en kan
leiden tot milde activatie van de neuro-endocriene systemen zoals de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as, hetgeen uiteindelijk resulteert in de afgifte van
glucocorticoïde stresshormonen (CORT; cortisol in mensen, corticosteron in
muizen). Zowel bij mensen als bij dieren zijn na een periode van SD inderdaad mild verhoogde CORT-waardes gerapporteerd. Er waren echter nog
geen studies die rechtstreeks hadden onderzocht of deze milde verhoging
van CORT na SD, ook daadwerkelijk verantwoordelijk zou kunnen zijn voor
de geheugenproblemen die worden geassocieerd met SD. Dit was het doel
van het experiment beschreven in hoofdstuk 4. Hiermee hebben we laten
zien dat de CORT-bloedwaarden van muizen na SD hoger zijn dan die van
de controledieren, hoewel ze veel lager zijn dan bij veelgebruikte stressors,
als immobilisatie van proefdieren. Vervolgens hebben we onderzocht of er
tijdens remming van CORT nog steeds geheugenproblemen zouden ontstaan ten gevolge van SD. Hiervoor werden de muizen getraind in een hippocampus-afhankelijke objectlocatietaak, waarbij muizen tijdens een trainingsfase twee identieke objecten konden exploreren. Vervolgens werden ze 6 uur
wakker gehouden terwijl CORT geremd werd. Vierentwintig uur na de trainingsfase werden de muizen getest op geheugen. Tijdens de testfase werd
een object verschoven ten opzichte van de trainingsfase. Omdat muizen van
nature nieuwsgierig zijn, verwachtten we dat muizen met een goed geheugen meer tijd zouden besteden aan het exploreren van het verplaatste object. We vonden dat slaapgedepriveerde muizen waarbij CORT geremd was,
geen onderscheid konden maken tussen het verplaatste en niet verplaatste
object. Er waren dus nog steeds geheugenproblemen na SD, ook als we de
productie van CORT remden. Deze studie laat dus zien dat de verstoring van
hippocampus-afhankelijke geheugenopslag door SD niet wordt gemedieerd
door glucocorticoïde stresshormonen.
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Geheugenvorming en synaptische manipulatie
Dendritische spines vormen de neuronale verbindingen die een belangrijke
rol spelen bij geheugenprocessen. Het manipuleren van dendritische spines
kan dus een grote invloed hebben op ons geheugen. De vorm en grootte
van spines wordt bepaald door actinefilamenten. Het eerdergenoemde enzym cofilin is één van de eiwitten die spines reguleren door depolymerisatie
(destabilisatie) en daaropvolgende afbraak van actinefilamenten. Cofilin kan
echter door fosforylering worden geïnactiveerd, waarna spines niet langer
worden afgebroken. Daarom is de balans tussen actieve en inactieve cofilin
cruciaal voor de spinedynamiek. Tijdens de eerste momenten van geheugenvorming wordt een verhoogde cofiline-activiteit waargenomen. Daardoor
worden actinefilamenten instabiel, hetgeen kan leiden tot het ontstaan van
nieuwe spines, en daarmee de vorming van nieuwe synapsen, of verandering in de grootte en vorm van bestaande spines. Tijdens de verdere consolidatie van geheugen wordt cofilin weer grotendeels weer inactief zodat actine
filamenten, en daarmee ook de spines, kunnen stabiliseren. Recent onderzoek heeft aangetoond dat het ruimtelijke langetermijngeheugen verslechtert
wanneer cofilinwaarden worden verhoogd, net zoals gebeurt tijdens slaaptekort. Het was echter nog niet bekend hoe het verhogen van cofilin-activiteit
het kortetermijngeheugen beïnvloedt. In hoofdstuk 5 hebben we deze vraag
proberen te beantwoorden door muizen via een stereotactische operatie een
virale vector – een deels geïnactiveerd virus dat genetisch materiaal vervoert – te geven waardoor in beide hippocampi de cofilin-activiteit constant
hoog bleef. Controledieren ondergingen ook stereotactische operaties, maar
kregen een andere virale vector die een fluorescerend eiwit tot expressie
bracht, dat de cofilin-activiteit niet beïnvloedde. Vervolgens werden alle muizen getraind in een objectlocatietaak waarbij ze dezelfde objecten mochten exploreren. Een uur later werd één van die objecten verplaatst, en werd
gemeten hoe lang het dier elk object exploreerde. Hoewel alle dieren de
voorkeur gaven aan het verplaatste object, besteedden de muizen met hoge
cofilinwaarden meer tijd daaraan dan de controledieren. Daarbij was er geen
onderscheid tussen mannetjes- en vrouwtjesmuizen. Na de gedragsexperimenten hebben we de hersenen van de proefdieren onderzocht op tekenen
van toegenomen synaptische kracht, wat de betere prestatie in de ruimtelijke kortetermijngeheugentaak zou kunnen verklaren. We vonden echter geen
duidelijke aanwijzingen voor een verandering van synaptische kracht op eiwitniveau van bepaalde synaptische markers, zoals (p)GLuR1 (onderdeel
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van een glutamaatreceptor). Al met al worden verhoogde waarden van cofilin
geassocieerd met SD en verslechtering van het ruimtelijke langetermijngeheugen, maar resultaten uit hoofdstuk 5 laten zien dat ze ook een positief effect kunnen hebben op het ruimtelijke kortetermijngeheugen. Verder onderzoek zal moeten plaatsvinden om uit te zoeken welke cellulaire processen
worden beïnvloed door manipulatie van cofilin wat resulteert in een beter
ruimtelijk kortetermijngeheugen.
Geheugenvorming: verschil van dag en nacht?
Het dag-en-nachtritme kan invloed hebben op geheugenprocessen. Een
dergelijk ritme kan ontstaan door ritmische variatie op cellulair, neurobiologisch niveau, of door afwisseling van slapen en waken op gedragsniveau.
Een studie in 1998 heeft bijvoorbeeld laten zien dat de aanmaak van nieuwe
eiwitten tijdens de eerste uren van de nacht, cruciaal is voor geheugenvorming. Andere studies hebben aangetoond dat de waarde van bepaalde eiwitten die belangrijk zijn voor geheugenvorming, ook een dag-en-nachtritme
vertonen. Desalniettemin was het nog niet duidelijk of de dag-nachtverschillen in de basale waarden van deze eiwitten betekenen dat de opslag van
nieuwe informatie ook verschilt tussen dag en nacht. Daarom hebben wij in
hoofdstuk 6 onderzocht of de invloed van remming van de eiwitsynthese op
geheugenconsolidatie, verschilt tussen dag en nacht. Net als andere nachtdieren, zijn muizen actief wanneer het donker is en passief wanneer het licht
is. Voor dit experiment hebben we muizen getraind in een hippocampusafhankelijk contextueel angstconditioneringsprotocol, waarin ze een onaangename gebeurtenis (een zeer milde schok) leerden te associëren met de
context. Direct na de training werden de muizen op verschillende tijdstippen
(subcutaan) geïnjecteerd met anisomycine, waardoor de eiwitsynthese werd
geremd, of met een fysiologische zoutoplossing als controle. Vierentwintig
uur na de training werden de dieren weer teruggezet in de angstconditioneringskooi, maar ditmaal zonder een schok. Als de dieren een associatie hebben gelegd tussen de negatieve ervaring (de schok) en de context (de kooi),
laten ze een typische reactie zien die we “freezing” noemen (roerloos blijven
staan). Muizen die zijn getest in de lichtfase (dus inactieve fase), lieten na
injecties met anisomycine op tijdstippen T0 (direct na training), T4 (4 uur na
training) en T8 (8 uur na training), minder freezing zien, en waren dus niet
meer in staat een goede associatie te vormen. Muizen die geïnjecteerd waren op T12 (12 uur na de training), lieten echter evenveel freezing zien als de
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controledieren, en waren dus wel in staat zich de associatie te herinneren.
Daaruit kunnen we concluderen dat direct, tot in ieder geval 8 uur na de
training in de lichtfase, de aanmaak van nieuwe eiwitten belangrijk is voor de
opslag van contextuele onaangename gebeurtenissen. Verrassend genoeg
vonden we hetzelfde voor muizen die waren getraind in de donkerfase (dus
actieve fase). Tevens bleken er in dit opzicht geen verschillen te bestaan
tussen mannetjes- en vrouwtjesmuizen. Deze data laten dus zien dat eiwitsynthese een belangrijke rol speelt bij geheugenopslag direct na een leertaak tot wel 8 uur erna, en dat niet alle onderliggende mechanismen van geheugenopslag verschillen tussen leren overdag of ‘s nachts. Vervolgstudies
die dag-en-nachtritmes in geheugenvorming onderzoeken, zouden kunnen
kijken op andere niveaus dan eiwitsynthese, zoals transcriptie, translatie en
posttranslationele modificatie.
Tot slot
Tegenwoordig leven we steeds meer in een 24/7-samenleving, waarin er een
toenemende economische en sociale druk is om beschikbaar te zijn buiten
de gewone werkuren. Hierdoor krijgen veel mensen niet genoeg slaap, met
als gevolg dat hun kwaliteit van leven en hun gezondheid achteruitgaan. Resultaten uit dit proefschrift laten eenduidig zien dat de hersenen, en met name
de hippocampus, gevoelig zijn voor slaaptekort. Begrijpen hoe slaaptekort
zorgt voor verminderd functioneren van het brein en ontstaan van geheugenproblemen, zal hopelijk leiden tot meer bewustwording van de biologische
noodzaak van slaap en het belang om er ook in deze moderne maatschappij
voldoende tijd voor in te ruimen.
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Dankwoord
Van Maastricht naar Groningen. Het avontuur zit erop! Ik heb de afgelopen
jaren als heel leuk ervaren, zowel in als rondom het lab. Ook was de afgelopen periode heel leerzaam, niet alleen betreft onderzoek doen en persoonlijke ontwikkeling, maar ik heb natuurlijk ook veel geleerd over Groningen en
Ommeland. Daarom wil ik iedereen bedanken die hieraan heeft bijgedragen!
Graag wil ik ook een aantal mensen in het bijzonder bedanken.
Allereerst wil ik graag mijn promotieteam bedanken: Prof. Dr. Eddy van der
Zee, Dr. Robbert Havekes, en Dr. Peter Meerlo.
Beste Eddy, bedankt voor alle leuke meetings die we hebben gehad. Waar
ik soms vastliep over hoe ik problemen het beste kon oplossen in de toekomst, wist jij deze wel SMART op te lossen. Naast het onderzoek, konden
we tijdens een koffie/thee pauze ook discussiëren over wie nou de mol was
en hadden we het eigenlijk altijd bijna goed. Verder heb ik heel veel van je
kunnen leren over hoe je kennis op een enthousiaste en makkelijke manier
overbrengt. Dit niet alleen tijdens onze meetings, maar ook tijdens colleges,
zowel op de afdeling als bijvoorbeeld in Papendal.
Beste Peter, bij ons eerste gesprek (tijdens mijn sollicitatie) weet ik nog goed
dat ik heel erg onder de indruk was over het slaap onderzoek in al die verschillende diersoorten. Zeker omdat ik in Maastricht nauwelijks vakken over
slaap had gehad, was ik heel blij dat je lid wilde worden van mijn promotieteam. Bedankt voor al je scherpe inzichten in het ontwerpen van experimenten en interpreteren van data. Ook heb ik tijdens het schrijven van manuscripten veel kunnen leren van je uitgebreide stilistische suggesties. Verder
nog bedankt voor het in leven brengen van het stress-slaap-geheugen experiment, wat een mooie toevoeging is geworden aan mijn proefschrift! Hopelijk
kunnen we al deze prestaties nog een keer vieren, bijvoorbeeld tijdens een
congres in Chicago of in je favoriete restaurant Taste en Flavour.
Last but not least, beste Robbert, daar stond ik dan op het station en voor
het eerst ooit zo hoog in het Noorden. Na een redelijk intense sollicitatie dag
was ik ook super blij te horen dat ik jouw eerste PhD-student mocht zijn en
wilde de uitdaging zonder twijfel aangaan. De eerste dag was inderdaad
ook meteen een uitdaging, ‘winter was here’ en de hele stad was bedekt met
een laag ijs. Nadat ik alle schaatsende mensen had vermeden, was ik dan
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uiteindelijk toch aangekomen op Zernike. Hoewel ik hierbij de eerste uitdaging had overwonnen, was het gebouw dicht en kon ik direct weer naar huis.
In deze afgelopen periode heb ik veel uitdagingen gehad op meerdere vlakken omtrent onderzoek en onderwijs. Dankzij jouw hulp heb ik ze allemaal
weten te overwinnen, met de grootste natuurlijk het afleveren van dit werkstuk. Jouw deur stond, net als onze deur, altijd open en ik kon altijd bij je terecht. Met name jouw drijfveer heeft er voor gezorgd dat ik het uiterste uit de
kan kon halen, en gelukkig zonder dat twijgje te breken. Jouw enthousiasme
motiveerde mij enorm en het was ook gezellig, bijvoorbeeld tijdens de vele
virale operaties, slaap deprivatie sessies, en ook tijdens de vele lab etentjes,
borrels met de gebruikelijke zoektocht naar bier, en tijdens congressen. Robbert bedankt voor alles!
Ik wil jullie alle drie heel erg bedanken voor jullie hulp, vertrouwen, enthousiasme en humor!
Ook wil ik graag de leden van de leescommissie bedanken voor het lezen en
beoordelen van dit proefschrift. Prof. dr. Martien Kas, Prof. dr. Jos Prickaerts, Prof. dr. Helmut Kessels, heel erg bedankt!
Beste Jos, ook nog een extra bedankje voor alle hulp afgelopen jaren, tijdens
de master in Maastricht, en de vele malen daarna. Zonder jouw hulp en connecties was ik waarschijnlijk nooit zover gekomen! Hopelijk blijven we elkaar
tegenkomen op conferenties of FN parties.
I would also like to thank all co-authors who have helped with the different
chapters of this thesis. Thank you for your support and contribution.
All the work described in this thesis would not have been possible without
the support and expertise of the Neurobiology group. Mick, Regien, Roelof
and Uli, I would like to thank you all for the helpful discussions during the
Molecular neurobiology and Chronobiology lab meetings, and for the nice
conversations in the hallway. Ook wil ik graag de analisten Jan K., Wanda,
Kunja, Roel en Jan B. bedanken. Bedankt voor alle hulp en advies tijdens
de afgelopen jaren, van western blots, perfusies, immuno’s, genotyperingen,
en assays tot rode knoppen... Zonder jullie expertise was het me nooit gelukt
(en zat misschien het hele gebouw nu zonder stroom)! Ook wil ik graag
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Pleunie bedanken voor het regelen van ontelbare kantoorartikelen of als mijn
pas of elektronische toegang bijvoorbeeld wéér verlengd moest worden.
Henri, bedankt voor je advies en handige oplossingen bij mijn technische
vraagstukken, de poster hangt nog steeds. Mijn dank is ook groot voor alle
dierverzorgers die me helpen geholpen tijdens de afgelopen jaren: Wendy,
Roelie, Benjamin, Diane, Linda, Robin, Saskia en Brendan. Ik kon altijd bij
jullie terecht voor advies en hulp. Miriam en Martijn, ook wil ik jullie graag
bedanken voor jullie advies tijdens de IvD meetings en het meedenken over
de opzet en uitvoering van de experimenten. Allen bedankt voor de ondersteuning!
I was very lucky to find such a nice company at work. I would like to thank
all my PhD and postdoc buddies from neurobiology. We were (and are!) a
very nice group, so I would like to thank all the 4th floor people who supported
me during the past few years: Ate, Doortje, Els, Iris, Kata, Leonie, Marelle,
Natalia, Peter, Pim, Romy (&Janne), Tamás, Valentina, Vibeke, YingYing,
Youri, and Vlad. Thank you for the nice dinners, walks, dangerous indoor
sport activities, games (Mario kart and the ghost pc game :P) and parties! I
would also like to thank all other PhD and postdoc friends who helped me get
through this: Anouschka, Bente, Betty, Desje, Deepika, Giorgio, Iris, Kevin, Laura, Maria, Mila, Niels, Remco, Renate, Sjoerd, Steffen, Suzanne
and Warner. Thank you all for your support and the fun activities during the
day and night.
Ook was ik heel blij met de lab groep. Hoewel die eerst uit alleen uit Robbert
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