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Vasculitis is een medische verzamelnaam die gebruikt wordt om ontstekingen van de 

bloedvaten aan te duiden. De exacte oorzaak van vasculitis is vaak idiopatisch, maar 

kan ook optreden als gevolg van een onderliggend ziektebeeld zoals kanker, infectie, 

medicatie of een auto-immuun ziekte. Binnen auto-immuun vasculitis bestaat er 

een subgroep die gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van anti-neutrofiele-

cytoplasmatische-antilichamen (ANCAs). ANCA geassocieerde vasculitis (AAV) kan 

worden onderverdeeld in drie ziektebeelden namelijk granulomatose met polyangiitis 

(GPA), microscopische polyangiitis (MPA) en eosinofiele granulomatose met polyangiitis 

(EGPA).

AAV is een zeldzame systeemziekte en geeft inflammatie en aantasting van de middel 

tot kleine bloedvaten door het hele lichaam. Vaak presenteert AAV zich initieel met 

aspecifieke symptomen die passen bij inflammatie zoals algehele malaise, nachtzweten, 

koorts, artralgie en myalgie. De bijkomende symptomen zijn afhankelijk van de 

aangedane organen. Door de inflammatie kan vernauwing en occlusie van het vaatlumen 

ontstaan waardoor organen onvoldoende van bloed voorzien worden. Hierdoor ontstaat 

necrose en verlies van orgaanfunctie. Hoewel AAV in alle organen kan voorkomen, zijn 

de nieren, bovenste luchtwegen en longen het frequentst aangedaan. Omdat AAV een 

zeldzame aandoening is, wordt het vaak in een laat stadium gediagnostiseerd, hetgeen 

resulteert in uitgebreide orgaanschade. Voor het stellen van de diagnose kan gebruik 

gemaakt worden van de aanwezigheid van ANCAs die gericht zijn tegen proteinase 3 

(PR3-ANCA) of myeloperoxidase (MPO-ANCA).

Sinds de introductie van immunosuppressiva in de behandeling van AAV is de overleving 

sterk toegenomen. In 90% van de patiënten kan remissie geïnduceerd worden, 

en de 5-jaars overleving is gestegen naar meer dan 80%. Hoewel ziekteremissie in 

de meerderheid van de gevallen te induceren is, ervaart 50-70% van de patiënten 

een recidief van de ziekte in de eerste 10 jaar na diagnose. Effectieve behandeling 

is daarom cruciaal om de recidiefkans te verminderen en eventuele bijkomende 

orgaanschade door recidieven te voorkomen. De behandeling met immunosuppressieve 
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medicatie leidt echter tot veel bijwerkingen en morbiditeit. Zo zijn recidiverende, soms 

levensbedreigende infecties, osteoporose en diabetes mellitus slechts enkele bekende 

bijwerkingen.

AAV is een auto-immuun ziekte, waarbij het immuunsysteem zich richt op lichaamseigen 

eiwitten. De exacte etiologie van AAV is tot op heden onbekend, wel is duidelijk dat er 

meerdere factoren een rol spelen in het ontwikkelen van de ziekte. Zo spelen genetische 

variatie en infecties mogelijk een rol in het verliezen van tolerantie tegen MPO en PR3. 

Het verlies van de tolerantie tegen MPO en PR3 en de MPO en PR3 producerende 

neutrofielen en monocyten, resulteert de productie van ANCAs en in het ontstaan van 

de schade. Een sleutelrol in deze auto-immuun reactie is weggelegd voor B en T cellen. B 

cellen kunnen uiteindelijk ANCA-producerende plasmacellen worden, daarnaast spelen 

ze ook een ondersteunende rol in het in stand houden van de auto-immuunreactie. 

T cellen spelen eveneens een cruciale rol in de pathofysiologie van AAV. Aan de ene 

kant zijn effector T cellen overactief, terwijl aan de andere kant de regulatoire T cellen 

(Tregs) onvoldoende in staat zijn de auto-immuun response te kunnen onderdrukken. 

De verstoorde balans tussen overactieve effector T cellen en verminderd functionele 

Tregs leidt tot toename van de auto-immuun response. Tot op heden is het onduidelijk 

waarom Tregs verminderd functioneel zijn terwijl effector T cellen overactief zijn in AAV.

Dit proefschrift

Het onderzoek gepresenteerd in deze thesis heeft de balans tussen Tregs en effector T 

cellen onderzocht. Met als focus op het ontrafelen van de oorzaak van de verminderde 

Treg functie.

Verminderde Treg functie in GPA door toegenomen expressie van miR-142-3p

In hoofdstuk 2 is gepoogd een antwoord te vinden waarom Tregs van patiënten met 

GPA een verminderde functie hebben. Voor normale cellulaire ontwikkeling en functie is 

een complex netwerk aan transcriptiefactoren en post-transcriptionele regulatie nodig. 

De transcriptie van DNA naar messengerRNA (mRNA) vindt plaats in de celkern. In het 

cytoplasma vindt daarna de translatie van mRNA naar eiwit plaats. Dit proces wordt 
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onder andere gereguleerd door de expressie van microRNAs. microRNAs zijn kleine 

fragmenten RNA, die op basis van complementariteit kunnen binden aan mRNA. Door 

het binden van miRNA aan mRNA wordt de translatie geïnhibeerd. Recente studies 

hebben aangetoond dat verschil in miRNA expressie kan bijdragen aan verminderde 

functionaliteit van die cellen. Daarom is in hoofdstuk 2 gekeken naar de miRNA 

expressie in Tregs van GPA patiënten. Opvallend was de signicant verhoogde expressie 

van miR-142-3p in Tregs van patiënten. Interessant is dat overexpressie van miR-142-

3p in gezonde Tregs, leidde tot een verlaagde suppressieve functie, vergelijkbaar met 

die van patiënten. De toegenomen expressie van miR-142-3p zou de verminderde 

suppressieve functie van Tregs in patiënten kunnen verklaren.

Verder hebben wij in hoofdstuk 2 laten zien dat miR-142-3p de suppressieve functie 

in ieder geval verlaagd via de onderdrukking van adenylate cyclase 9 (ADCY9). ADCY9 

speelt een sleutelrol in de contact-afhankelijke suppressie. Tijdens activatie van Tregs 

gaat ADCY9 cAMP produceren. Via gap junctions, verbinding tussen Tregs en effector 

T cellen, wordt cAMP in de effector T cellen getransporteerd. Dit veroorzaakt anergie 

en apoptose in de effector cellen. Overexpressie van miR-142-3p in vitro verlaagde de 

hoeveelheid ADCY9 mRNA en de levels van cAMP na stimulatie. Deze levels kwamen 

overeen met de verlaagde ADCY9 mRNA en cAMP na stimulatie in Tregs van patiënten. 

De verlaagde functie van Tregs met toegenomen miR-142-3p was in vitro te herstellen 

na behandeling met Forskolin. Forskolin stimuleert de productie van cAMP via ADCY. 

Kortom, de toegenomen expressie van miR-142-3p in Tregs van patiënten kan verklaren 

waarom de Tregs niet in staat zijn om de auto-immuunresponse te remmen.

Veranderde Treg fenotype in patiënten met GPA

Naast de overexpressie van miR-142-3p spelen andere factoren ook een rol in 

de functionaliteit van Tregs. De expressie van een groot aantal receptoren en 

transcriptiefactoren is van essentieel belang voor normale Treg functie en migratie. 

De expressie van een aantal van deze receptoren werd onderzocht in hoofdstuk 3. 

FoxP3 expressie is essentieel voor de ontwikkeling van Tregs. FoxP3 kan in verschillende 

isovormen tot expressie gebracht worden, onder andere FoxP3 full length (FoxP3FL) en 
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FoxP3 zonder exon 2 (FoxP3dE2). In hoofdstuk 3 werd gezien dat FoxP3dE2 verhoogd 

tot expressie gebracht werd in GPA patiënten, ten nadele van FoxP3FL. FoxP3dE2 

expressie is geassocieerd met verminderde Treg functie. Onduidelijk is waarom Tregs 

die FoxP3dE2 verminderde functioneel zijn. Een van de mogelijkheden is dat FoxP3dE2 

onvoldoende miR-142-3p kan onderdrukken. Recente studies hebben namelijk eerder 

laten zien dat FoxP3FL miR-142-3p onderdrukt. Tevens zou dit kunnen verklaren waarom 

miR-142-3p verhoogd tot expressie komt in patiënten met GPA. Aanvullende studies 

zijn nodig om definitief bewijs leveren voor deze hypothese.

In hoofdstuk 3 werd ook een verschil in expressie van CCR5 gevonden. CCR5+Tregs 

waren verlaagd in patiënten die binnen een jaar een recidief kregen ten opzichte van 

patiënten die in remissie bleven en gezonde controles. Zowel het percentage memory 

(M)Tregs als de naïve (N)Tregs die CCR5 tot expressie brachten was lager in patiënten met 

een toekomstige recidief. CCR5 is een chemokine receptor die door Tregs gebruikt wordt 

om te kunnen migreren naar de plaats van de ontsteking. De verminderde hoeveelheid 

CCR5+Tregs kan aan de ene kant betekenen dat naast een verminderde functie deze 

Tregs ook verminderd kunnen migreren naar de plaats van ontsteking. Ook kan de 

verminderde CCR5+Tregs een reflectie kan zijn van het feit dat deze al eerder gemigreerd 

zijn naar de plaats van ontsteking.

Ondanks dat het nog niet geheel duidelijk is waarom CCR5+Tregs verlaagd zijn, kan het 

verschil in de frequentie van CCR5+Tregs mogelijk gebruikt worden om de ziektestatus 

van patiënten in te schatten.

Zo kan een lage frequentie van CCR5+Tregs duiden op naderend recidief, terwijl een hoge 

frequentie CCR5+Tregs past bij remissie. Verder lijken patiënten met een hoge frequentie 

van CCR5+Tregs vrijwel geen tekenen meer te hebben van AAV; ze presenteren zich met 

een negatieve of lage ANCA titer, geen immunosuppressieve medicatie en vrijwel geen 

eerdere relapses na actieve ziekte. De frequentie van CCR5+Tregs kan daarom mogelijk 

gebruikt worden om patiënten te stratificeren en patiënten met een risico op relapse 

identificeren.
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Effector T cellen in GPA

Naast Tregs spelen effector T cellen ook een belangrijke rol in GPA. De effector T cellen 

zijn belangrijk in het aanjagen van de auto-immuun response. Meerdere studies hebben 

verschillen in functie en fenotype aangetoond. In GPA zijn effector T cellen overactief 

en kunnen ze Treg gemedieerde suppressie. Het mechanisme hierachter is echter niet 

bekend. Daarom hebben we in hoofdstuk 2 gekeken naar de expressie van miRNAs in 

naive T cellen (TNAIVE) en effector memory T cellen (TEM) in GPA patiënten. Er werd geen 

verschil gevonden in de expressie van miRNA in TNAIVE en TEM van GPA patiënten ten 

opzichte van controles. Derhalve lijkt er, in deze studieopzet, geen aanwijzingen te zijn 

voor een veranderde miRNA expressie die over-activatie te kunnen verklaren.

De opbouw van effector T cel populatie lijkt daarentegen wel te verschillen. In hoofdstuk 

2 en 3, hebben wij laten zien dat er meer TEM zijn en relatief weinig TNAIVE cellen zijn in 

GPA patiënten. Dit lijkt het effect te zijn van de persisterend geactiveerde status van 

de effector T cellen. Daarbij is ook de expressie van co-stimulatoire receptoren, zoals 

CD28 afgenomen. Hierdoor zijn de cellen moeilijker te reguleren en eenvoudiger te 

activeren, hetgeen zichtbaar is in GPA.

Daarom hebben wij in hoofdstuk 4 gekeken naar de rol die miRNAs spelen in de 

expressie van CD28. In vitro leidt herhaaldelijke activatie tot verlies van CD28 expressie 

en een toename in expressie van miR-9-5p, miR-34a-5p, miR-23a~24-2 cluster. Daarnaast 

binden miR-24-3p en miR-27a-3p aan het mRNA van CD28, waardoor de expressie van 

CD28 verlaagd wordt. Het verlies van CD28 op T cellen is een teken van persisterende 

activatie zoals bij auto-immuun ziekten en bij veroudering. In hoofdstuk 4 hebben 

wij laten zien dat de expressie van CD28, in ieder geval deels, gereguleerd wordt door 

miR-24-3p en miR-27a-3p.

T cel activatie als marker voor ziekteactiviteit

Voor patiënten met AAV is het van groot belang dat recidieven tijdig herkent worden, 

omdat recidiverende periodes van actieve ziekte kunnen resulteren in toegenomen 

schade. Met name de herkenning van renale betrokkenheid is van groot belang. 

Uiteindelijk ontwikkeld 70% van de patiënten met AAV renale betrokkenheid. Renale 
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betrokkenheid is geassocieerd met een verminderde nierfunctie, nierfalen en daarmee 

toegenomen mortaliteit. Het vroeg kunnen voorspellen of er renale betrokkenheid is 

daarom van essentieel belang.

In hoofdstuk 5 is daarom gekeken of renale ziekteactiviteit gedetecteerd kon worden 

met behulp van een marker die geassocieerd is met T cel activatie, soluble CD25. 

Wanneer T cellen geactiveerd raken, wordt CD25 geknipt van het celmembraan en komt 

in het serum of urine terecht. Zowel serum s(ss)CD25 als urine s(us)CD25 is verhoogd 

in patiënten met actieve renale ziekte ten opzichte van patiënten in remissie. Voor de 

detectie van actieve renale ziekte vallen de sensitiviteit en specificiteit van ssCD25 en 

usCD25 echter tegen.

Eerder onderzoek toonde dat markers geassocieerd met macrofaagactivatie, CD163 

in urine een goede voorspeller is voor renale ziekteactiviteit, maar wordt in een klein 

deel van de patiënten met actieve renale ziekte niet herkend. In hoofdstuk 5 is daarom 

gekeken of het combineren van ss/usCD25 en usCD163 de sensitiviteit zou kunnen 

vergroten. De combinatie tussen usCD25, ssCD25 en usCD163 gaf een hoge sensitiviteit 

en specificiteit; 93% van de gevallen de renale betrokkenheid werd gedetecteerd. 

Interessant is dat de toevoeging van CD25 leidt tot de detectie van een groep patiënten 

met relatief weinig renale schade (minimale proteïnurie of hematurie en relatief lage 

toename in serum kreatinine). De combinatie tussen CD163 en CD25 kan mogelijk 

dienen als klinische methode om renale betrokkenheid te kunnen vaststellen.

Conclusies en suggesties voor vervolgonderzoek

De data gepresenteerd in deze thesis draagt bij aan het begrip over de rol van T 

cellen in de verstoorde immuun-regulatie in AAV. In deze thesis wordt een nieuwe 

verklaring voor de verminderde Treg functie in GPA beschreven. Daarbij laat preliminair 

in vitro onderzoek ook zien dat Treg gemedieerde therapie een mogelijk nieuwe 

behandelmodaliteit kan zijn in GPA en AAV. Ondanks dat er in deze thesis geen duidelijke 

verklaring werd gevonden voor de persisterend geactiveerde effector T cellen, kan de 

geactiveerde status van effector T cellen gebruikt worden voor de detectie van actieve 

AAV.
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Het zit erop! Na twee jaren onderzoek met nog “iets” uitloop is mijn MD-PhD traject 

uiteindelijk tot een einde gekomen. Maar dat wil ik niet zomaar voorbij laten gaan. Juist 

omdat ik dit promotietraject nooit alleen afgerond zou kunnen hebben. Daarom wil ik 

iedereen die mij geholpen heeft, hoe groot of klein de hulp ook was, bedanken. In het 

bijzonder wil ik een aantal mensen bij naam noemen.

Allereerst wil ik mijn promotoren Prof. Dr. Coen Stegeman en Prof. Dr. Peter Heeringa 

en copromotoren Dr. Jan-Stephan Sanders en Dr. Wayel Abdulahad bedanken. Beste 

Coen, zonder jouw hulp was het niet zover gekomen. Als clinicus ben jij verantwoordelijk 

voor het grootste deel van de participatie van alle patiënten in onderzoek. Daarnaast 

ben ik ook dankbaar dat ik in de voetsporen heb kunnen lopen van de onderzoeken die 

jij hebt opgestart binnen de ANCA vasculitis. Ook wil ik je bedanken voor de scherpe 

feedback, jij weet elke zwakte te vinden in het onderzoek en daarbij ook ideeën aan te 

dragen om dit te verbeteren.

Beste Peter, ons eerste contact gaat verder terug dan dit promotietraject, ik heb bij jou 

mijn tweede masterstage van Biomedical sciences gedaan. Dat ik voor dit onderzoek 

gekozen heb is niet zonder reden, bij het zoeken naar een onderzoek voor mijn tweede 

masterstage moest ik denken aan een college dat jij gegeven hebt in de bachelor 

voor immunologie. Tijdens dat college werd mijn interesse voor auto-immuniteit 

gewekt. Ik wil jou bedanken voor het enthousiasme dat jij mij hebt gegeven in het 

doen van onderzoek en de kans die jij mij gegeven hebt om bij het vasculitis expertise 

centrum onderzoek te kunnen doen. Ook wil ik jou bedanken voor de tijd die je hebt 

genomen voor de begeleiding, kritische vragen, suggesties en het vele reviewen van 

de manuscripten.

Beste Jan-Stephan, ik wil jou bedanken voor de mogelijkheid die jij mij hebt geboden om 

in te stappen op het onderzoek naar microRNAs in vasculitis. Ook wil ik jou bedanken 

voor de begeleiding en feedback. Jou klinisch gerichte blik is een goede aanvulling op 

het soms wat meer basaal gerichte onderzoek. Jij was het die altijd de vraag stelde 

wat de klinische relevantie is van de onderzoeken die wij deden. Juist deze manier van 
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denken was erg welkom binnen het soms wat meer basaal gerichte onderzoeksgroep. 

Ook wil ik jou bedanken voor de kans die je gegeven hebt om een MD-PhD traject te 

volgen bij jou. Ondanks dat je veel studenten te begeleiden had, heb je waar nodig 

altijd tijd vrij gemaakt.

Beste Wayel, er moet nog een vraag bedacht worden waar jij het antwoord niet op 

weet. Vooral de praktische instelling samen met de kennis over het onderwerp hebben 

mij enorm geholpen om deze thesis af te ronden. Voor deze thesis mocht ik verder 

gaan op de onderzoekslijn die jij opgezet hebt. Jouw enthousiasme werkt aanstekelijk 

om elke keer net weer een extra stap te zetten. Met deze thesis hebben we een kleine 

stap gezet in het beantwoorden van de vraag waarom Tregs minder functioneren. Ik 

hoop hier later weer verder mee te mogen meewerken. Tregs hebben, mede door jou 

enthousiasme, ook mijn interesse gekregen.

I would like to acknowledge the members of the reading committee prof. dr. Stephan 

Bakker, prof. dr. Alan Salama and prof. dr. Edwin Berge for reading and approving my 

thesis.

Beste paranimfen, Theo en Sanne, ook jullie wil ik graag bedanken. Beste Theo, onze 

geschiedenis gaat ook terug naar mijn tweede masterstage, wij kennen elkaar dus al 

even. Jij hebt mij (echt) ingewerkt in de wetenschap, en naar ik mij herinner ging dat 

niet altijd even succesvol. Ik heb respect voor de manier waarop jij wetenschap bedrijft, 

en altijd wel een praktische oplossing om iets te testen. ik wil je bedanken voor alle 

praktische hulp, zonder jou was dit proefschrift er niet geweest, dat realiseer ik mij 

terdege. Daarnaast wil ik je bedanken voor de gezelligheid, de thee/koffie momenten, 

de kabouterraadsels, de Wie-is-de-mol gesprekken, Sinterklaas maar ook de serieuze 

gesprekken, ik waardeer je vriendschap, ook al is dat nu wat op afstand. Door alle 

gezelligheid heb ik mijn promotie tijd naast erg druk ook erg fijn gevonden.

Lieve Sanne, mijn vrouw, zonder jouw hulp was geen van deze woorden op papier 

gekomen. Jij bent mijn steun en toeverlaat geweest in de afgelopen jaren. Ik wil je 

bedanken voor jouw steun en de stimulans om door te blijven gaan, zonder jouw hulp 

en vertrouwen zou deze thesis er nooit gekomen zijn. Op de momenten dat het soms 
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lastig was om door te gaan, heb jij mij er doorheen geholpen. Ik wil je bedanken dat jij er 

altijd voor mij geweest bent. En ik ben blij dat wij het afronden van het promotietraject 

ook samen kunnen doen.

Ook mijn roomie, Anouk wil ik graag bedanken. Beste Anouk, voor ons ligt het intensieve 

traject van promotie nu eindelijk achter ons. Als roomie heb ik je tijdens de afgelopen 

2 jaar goed leren kennen, en in tijden van tegenslag leer je je vrienden kennen. Ik wil je 

bedanken voor alle hulp tijdens het onderzoek, maar ook juist tijdens onze gezamenlijke 

thee/koffiemomenten. Ik wil je bedanken voor de vriendschap die er tijdens deze twee 

jaar ontstaan is, deze waardeer ik erg. Eigenlijk moet ik nog wat zeggen over jouw 

Rotterdamse accent, maar pleur op pineau, dat doe ik niet. Verder heb ik respect voor 

hoe jij je dromen durft te volgen, jij bent en wordt een geweldig wetenschapper.

Ook wil ik mijn andere Roomies graag bedanken, wetenschap bedrijf je nooit alleen. 

Tegenslagen deel je en hoogtepunten zijn altijd het gevolg van samenwerking. Senora 

Rebeca, we met when you visited Groningen the first time to see if you would join the 

Vasculitis team, and fortunately you did! Over the last two years, I am impressed by your 

perseverance in a foreign country and in your complex research. I am sure you’ll make 

it! Although I failed to learn Spanish (except for engrapar), I still learned a lot from you.

Dear senora Nataly, as Vasculitis team, we raided “your” room in the last year and I 

am happy for it. You learned me the meaning of “Dia de Hamburgesa “, Wednesdays 

were never the same. One word of advice, be careful in taking the stairs, break a leg 

is just a saying.

Ook de andere PhDs waarmee ik een kamer heb mogen delen, voor langere of kortere 

tijd. Bram, Diana en William ook jullie wil ik bedanken voor de tijd die wij samen hebben 

doorgebracht. Ik moet eerlijk zeggen dat het idee van een pubquiz niet heel geniaal 

was. Vooral omdat daarna mijn fiets gestolen was (de echte Groningen-experience).

Ook de andere PhDs die niet bij mij op de kamer zaten maar wel onderdeel uitmaakten 

van het vasculitis expertise centrum; Lucas, Yannick, Rosanne en Jacolien. Beste Lucas, 

als mede T-cel enthousiasteling wil ik je bedanken voor de hulp in de onderzoeken, 

zeker in het begin voor de adviezen en praktische tips. Ook wil ik je bedanken voor 
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alle energie die je in het opzetten van de Treg suppressie assay hebt gestoken. Het 

heeft zeker bijgedragen aan hoofdstuk 2 in deze thesis. Beste Yannick, bedankt voor 

de gezelligheid en de wetenschappelijke discussies over vasculitis. Hopelijk levert deze 

thesis voor jou ook bewijs dat Tregs belangrijk zijn, misschien wel nét iets meer dan 

monocyten.

Beste Rosanne en Jacolien, ondanks dat wij niet veel overlap hadden qua onderzoekslijn, 

jullie GCA en ik ANCA vasculitis, heb ik veel van jullie presentaties en suggesties op mijn 

presentaties geleerd. Ook bedankt voor alle gezelligheid naast het doen van onderzoek 

zoals tijdens het PhD-weekend.

Ook de PhDs die mij voorgegaan zijn en waarmee ik korte of langere tijd het pad der 

wetenschap gedeeld heb; Fleur, Judith, Koen, Christien, Lei, Wietske, Fiona, Gwenny, 

Arno, Janneke en Jolien. Bedankt voor de gezelligheid tijdens koffiepauzes, PhD-

weekend en bij alle andere gelegenheden. Leuke collega’s zijn belangrijk in het vormen 

van een goed team.

Over leuke collega’s, ook wil ik graag de collega’s van het lab bedanken. Pytrick, Minke, 

Johan, Elisabeth en Berber. Jullie zijn de ruggengraat van het onderzoek, jullie praktische 

tips en ervaring zijn essentieel geweest voor het afronden van het onderzoek. Pytrick, 

jou wil ik ook speciaal bedanken, in de laatste fase van mijn PhD jij hebt geholpen 

om het onderzoek naar de defecte Tregs af te ronden. Dankzij jou ervaring met de 

transfectie van tregs is hoofdstuk 2 nu een prachtig hoofdstuk geworden, dat was 

zonder jou niet mogelijk geweest. En Minke, jij bent de continue factor van het vasculitis 

lab, zonder jou vallen er heel veel praktische voorwaarden weg. Johan, bedankt voor 

alle hulp met de ELISAs die hebben geleid tot een mooie publicatie over CD25 en CD163 

als biomarkers in ANCA vasculitis. Elisabeth en Berber, ook jullie wil ik bedanken voor 

de gezelligheid tijdens onze gezamenlijke koffiepauzes.

Ook wil ik mijn student bedanken. Beste Willem, ondanks dat de uitkomsten wat 

tegenvielen in jou eerste project, heb jij een mooie onderzoekstage neergezet met de 

eerste resultaten die uiteindelijk geleidt hebben tot het onderzoek gepresenteerd in 

hoofdstuk 3. Jij hebt voor mij een hele hoop werk verzet, dank daarvoor.
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Het vasculitis expertise centrum team wil ik ook bedanken voor alle suggesties tijdens 

de meetingen; Prof. Dr. Nico Bos, Prof. Dr. Mieke Boots, Dr. Liesbeth Brouwer, Dr. Bram 

Rutgers. Jullie vragen hebben mij altijd scherp gehouden.

Ook wil ik de medewerkers van de flow-cytometrie bedanken; Geert en Johan. 

Vanwege het onderzoek was ik vaak bij jullie te vinden. Ik wil jullie bedanken voor de 

ondersteuning in mijn onderzoek. Ook voor de mogelijkheden die er, naast de reguliere 

tijd was, om experimenten in te zetten. Johan, bedankt voor onze office affair.

Natuurlijk zou dit onderzoek niet bestaan zonder alle patiënten en controles die 

regelmatig bloed en urine hebben gegeven voor het doen van dit onderzoek. Dankzij 

uw bijdrage hebben we met dit onderzoek weer een klein stapje richting het begrip van 

het ontstaan en het behandelen van ANCA vasculitis kunnen zetten. Hetgeen hopelijk 

zal resulteren in het beter kunnen volgen van de ziekte maar ook in nieuwe opties 

voor behandeling hiervan. Daarnaast wil ik in het specifiek ook de patiënten met ANCA 

vasculitis (maar ook alle andere patiënten met reumatische ziektes) die ik persoonlijk in 

het MCL heb leren kennen bedanken. Uw persoonlijke verhalen hebben mij overtuigd 

dat mijn onderzoek naar Treg gemedieerde behandeling van auto-immuunziekten nog 

maar net begonnen is.

Omdat twee jaar eigenlijk veel te kort zijn om onderzoek te doen, hetgeen ook praktijk 

bleek te zijn, wil ik ook graag de afdeling reumatologie in het Medisch Centrum 

Leeuwarden bedanken voor de mogelijkheid om bij jullie te kunnen komen werken. 

Helemaal de mogelijkheid die geboden werd om in de eerste maanden in deeltijd te 

komen werken ben ik heel dankbaar voor. Ik heb in de tussentijd veel geleerd van 

jullie, en jullie hebben mij overtuigd om verder te gaan binnen de reumatologie. Dat 

is knap voor iemand die overtuigd was huisarts te worden. Ik wil graag het hele team 

(reumatologen, arts-assistenten, assistentes, verpleegkundigen reumaconsulenten, 

het team van afdeling Z en de dames van W) bedanken voor alle ondersteuning in het 

promotietraject en de fijne werkplek, ik voelde mij vanaf het begin bij jullie thuis.

Naast iedereen die tijdens mijn PhD traject praktisch hebben geholpen wil ik ook mijn 

familie en vrienden bedanken voor hun onmisbare steun. Papa en mama, ik wil jullie 
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bedanken voor alles wat jullie gedaan hebben en mij altijd gesteund hebben. Ook voor 

het ontwikkelen en aanwakkeren van de nieuwsgierigheid in mij, wat een essentiële 

eigenschap is voor een goede onderzoeker. Ook Harma en Arie, Anna en Erik wil ik 

bedanken voor de aanmoedigingen om het PhD traject te kunnen doorstaan. Daarnaast 

wil ik ook mijn schoonfamilie en in het bijzonder mijn schoonouders en zwager Hans 

bedanken voor de interesse en steun die jullie gegeven hebben. Ook mijn vrienden, 

Wieger, Elco en Harm-Jan wil ik bedanken, met soms wat extra druk lukt het wel.

Lieve Sanne, ondanks dat ik je al bedankt heb wil ik nog tegen je zeggen dat jij mijn rots 

in de branding bent geweest en ik er ook altijd voor jou zal zijn. Zeker nu er uitbreiding 

onderweg is, en ons tweeën ons drieën gaat worden.

Ek grutte aventoeren begjinne lyts,

Gerjan
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Gerrit Jan Dekkema was born on the 18th of July, 1989 in Emmen, The Netherlands. He 

attended the Lauwers College in Buitenpost where he graduated in 2007. In the same 

year, he started his study Biomedical Sciences at the University of Groningen. During 

the third year, he finished a minor in teaching which allows him to teach Biology in 

secondary school. Following his bachelor degree, he started in 2010 with the master in 

biomedical sciences at the same University and preformed one research project in the 

department of Pathology, into the role of tissue repair in COPD patients. Later that year, 

he was invited to assist dr. Jelmer Prins in his research, which resulted in a publication 

in the field of pre-eclampsia and the role of regulatory T cells.

In 2011, after one year in his master biomedical sciences, he was accepted into the 

‘zij-instroom geneeskunde’ a one year track which offers the opportunity obtain 

the bachelor Medicine. In 2012 he finished his bachelor in Medicine and started his 

clerkships in the Martini Ziekenhuis and later in the Medisch Centrum Leeuwarden. For 

his last research project, he started to work in the lab of Prof. Heeringa, and studied the 

role of soluble markers as predictors of disease activity in AAV patients. This resulted 

in a first authorship on “Urinary and serum soluble CD25 complements urinary soluble 

CD163 to detect active renal anti-neutrophil cytoplasmic autoantibody-associated 

vasculitis: a cohort study” and a authorship on “Urinary Soluble CD163 in Active Renal 

Vasculitis”. After this, his interest in immunology grew and he applied for a MD/PhD 

position to further elaborate of the role of T cells in ANCA vasculitis. In 2016 he finished 

both his master in Medicine and Biomedical Sciences and started to work full-time for 

his MD/PhD project. Also, in 2015 he was asked as an author in Hematology for the 

Dutch reference works for students Medicine, “Compendium Geneeskunde”.

His research focusses on the diminished function of regulatory T cells and the persistent 

activation of effector T cells in AAV patients. During his MD/PhD research, he presented 

at several national and international congresses such as the ANCA workshop in Tokyo 

in 2017, the Dutch society of immunology congress in 2017 and the congress of the 

European League against Rheumatism in 2018.
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In April 2018 he started as a resident at the department of rheumatology at Medisch 

centrum Leeuwarden. In January 2020 he started his differentiation into the field of 

rheumatology. To this end, he is currently working as a resident at the department of 

internal medicine at the same hospital.
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