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Celpopulaties in het menselijk lichaam vormen complexe systemen. 
Het individuele celgedrag wordt gedreven door zowel talloze processen 
binnenin de cellen zelf, als door interacties met elkaar en hun 
omgeving. Een wiskundige beschrijving van fenomenen op het niveau 
van de weefsels vereist abstracties van deze onderliggende systemen 
om hanteerbare en interpreteerbare modellen te verkrijgen, waarbij 
vaak stochastische processen betrokken zijn.  
 
In dit proefschrift worden twee van dergelijke cellulaire systemen 
onderzocht. Het eerste is het menselijke hematopoëtische systeem: de 
machinerie waarmee voorlopercellen van het bloed worden ontwikkeld 
in het beenmerg. Dit proces is essentieel om de fysiologie van 
zoogdieren mogelijk te maken, van het leveren van zuurstofdragende 
rode bloedcellen tot het onderhoud van het immuunsysteem. Het 
verkrijgen van een kwantitatief inzicht in aspecten van dit systeem kan 
waardevolle inzichten en testbare voorspellingen opleveren met 
betrekking tot de oorsprong en de dynamiek van verschillende 
bloedgerelateerde ziekten. Echter, in vivo studies van ontwikkelende 
bloedcellen vormen een aanzienlijke uitdaging en in vitro studies 
leveren slechts een beperkt voorspellend vermogen op. De 
hiërarchische architectuur van het systeem verleent zich daarentegen 
handig naar het toepassen van wiskundige technieken op basis van 
slechts enkele aannames en parameters. Dit onderzoek heeft als doel 
bij te dragen aan twee bredere vragen met betrekking tot 
hematopoëse, de eerste zijnde "Wat is de structuur van dit systeem?" 
en de tweede "Hoe gedraagt het zich?". Beide vragen moeten 
voldoende worden beantwoord voordat kwantitatieve modellen 
kunnen worden ontwikkeld met voldoende voorspellende kracht om 
klinisch onderzoek te kunnen bijstaan. 
 
Het tweede project komt voort uit vraagstukken in de oncologie over 
de motorische capaciteiten van verschillende kankerceltypes, maar 
plaatst deze uiteindelijk in een bredere context, waarbij getracht wordt 
de stochastische beweging van cellen te begrijpen in de context van 
een groeiende maar ruimtelijk beperkte populatie. Uitgaande van het 
domein van de niet-evenwicht statistische mechanica toegepast op 
actief bewegende deeltjes, is een belangrijk doel het begrijpen van de 
effecten van een verhoogde proliferatie op de collectieve beweging. 
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