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Nederlandse samenvatting

Reumatoïde artritis (RA) is een auto-immuunziekte die wordt gekarakteriseerd 
door chronische ontsteking van de gewrichten. RA komt bij ongeveer 0.5-1% van 
de bevolking voor. In de oudheid beschreef Hippocrates (400 v Chr.) al een patiënt 
die genas van ‘reuma’ na de extractie van een tand. In de moderne tijd (vanaf 
1820) zijn ontstekingen van mucosale weefsels, waaronder parodontitis, gelinkt 
aan de ontwikkeling van RA. In het begin van de 20e eeuw werd verwijdering van 
gebitselementen zelfs toegepast in de behandeling van RA. In de jaren vijftig van 
de 20e eeuw werd echter geconcludeerd dat deze behandeling niet gestoeld was op 
wetenschappelijk bewijs, waarna verwijderen van gebitselementen niet meer werd 
toegepast bij de behandeling van RA.

De exacte combinatie van factoren en volgorde van gebeurtenissen die 
verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van RA zijn onbekend. Er zijn echter wel 
enkele genetische- en omgevingsfactoren geïdentificeerd die mogelijk het risico op 
RA verhogen. Dit betreft, een zogenaamde gedeeld HLA epitoop (shared epitope, SE) 
en roken. Kenmerkend voor RA is de aanwezigheid van specifieke auto-antistoffen 
die aanwezig zijn in het bloed van de meeste RA patiënten. De belangrijkste auto-
antistoffen die worden gelikt aan RA zijn reumafactor (RF) en antistoffen gericht 
tegen gecitrullineerde eiwitten (ACPA). Gezonde personen die positief zijn voor 
deze auto-antistoffen blijken een verhoogd risico te hebben om in de toekomst RA 
te ontwikkelen. De productie van deze auto-antistoffen wordt mogelijk geïnitieerd 
door microbiële infecties in mucosaal weefsel. In de in dit proefschrift beschreven 
studies hebben we onderzocht of mucosale ontsteking inderdaad een rol speelt in de 
ontwikkeling van RA specifieke auto-antistoffen. 

Om deze potentiële rol nader te onderzoeken werd de wetenschappelijke literatuur 
over de link tussen parodontitis en RA samengevat en bediscussieerd (hoofdstuk 2). 
In dit hoofdstuk wordt beschreven dat RA en parodontitis gezamenlijke genetische- 
en omgevingsrisicofactoren delen (HLA-SE en roken). Vervolgens zijn we nagegaan 
of parodontitis is gelinkt aan RA via de parodontale pathogeen Porphyromonas 
gingivalis. Deze bacterie is uniek omdat dit het enige bekende micro-organisme is 
dat zijn eigen peptidylarginine deiminase (PAD) enzym produceert (PPAD). Dit 
PPAD enzym speelt mogelijk een rol in de pathogenese van RA doordat het in staat 
is om zowel bacteriële als lichaamseigen eiwitten te citrullineren. In dierstudies is 
aangetoond dat PPAD experimentele artritis kan verergeren. Ook op het niveau 
van epidemiologie lijkt er een verband te bestaan tussen RA en parodontitis omdat 
ernstige parodontitis vaker voorkomt bij RA patiënten dan bij gezonde personen. 
Tenslotte is in dit literatuuronderzoek nagegaan of parodontale behandeling van RA 
patiënten met parodontitis resulteert in een lagere RA ziekteactiviteit.
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Naast parodontitis wordt ook ontsteking van de mucosa van de longen en darmen 
genoemd als potentiele initiator van RA. Deze veronderstelling wordt ondersteund 
doordat veel RA patiënten ook lijden aan een longziekte. Onder andere wordt vermoedt 
dat RA-gerelateerde auto-antistoffen (deels) kunnen ontstaan in de longen. Dit laatste 
suggereert dat auto-antistofproductie niet start in de gewrichten maar elders in het 
lichaam, bijvoorbeeld in de longen. Soortgelijke gedachten bestaan met betrekking 
tot de gastro-intestinale mucosa. Dierexperimentele studies (muismodellen) hebben 
laten zien dat specifieke bacteriën de vatbaarheid van muizen voor experimenteel 
geïnduceerde artritis kunnen verhogen. In mensen bestaat minder bewijs voor de 
betrokkenheid van gastro-intestinale mucosa. Een aantal studies heeft wel laten 
zien dat bepaalde darmbacteriën (zoals Prevotella en Lactobacillus species) vaker 
voorkomen bij RA patiënten dan bij gezonde controles.

Met andere woorden, diverse mucosale weefsels worden verondersteld een rol 
te spelen bij auto-immuniteit, in het bijzonder met betrekking tot de initiatie van 
auto-antistoffen zoals RF en ACPA. Het voornaamste doel van de in de andere 
hoofdstukken van dit proefschrift beschreven studies was om te onderzoeken of RA 
specifieke auto-immuniteit inderdaad wordt geïnitieerd door mucosale ontsteking. 

Initieert mucosale inflammatie de ontwikkeling van  
RA-specifieke autoantistoffen?

RA-specifieke autoantistoffen kunnen al jaren in het bloed van patiënten aanwezig zijn 
voordat RA zich bij deze patiënten openbaart. Zoals in de vorige paragraaf is beschreven, 
ontstaan RA-specifieke auto-antistoffen mogelijk in ontstoken mucosale weefsels, zoals 
de mondholte, darmen of longen. Het doel van de in hoofdstuk 3 beschreven studie was 
om de aanwezigheid van RA-specifieke auto-antistoffen te bepalen bij niet-RA patiënten 
met ontstekingen in de mondholte of longen. De aanwezigheid van RA-specifieke 
auto-antistoffen (IgA en IgG anti-cyclisch gecitrullineerd peptide 2 antistoffen (anti-
CCP), IgM en IgA RF, IgG anti-gecarbamyleerde eiwit antistoffen (anti-CarP) en 
IgG en IgA anti-gecitrullineerde peptide auto-antistoffen gericht tegen fibrinogeen, 
vimentine en α-enolase) werd bepaald bij niet-RA patiënten met parodontitis (n=114), 
bronchiëctasieën (n=80) of cystische fibrose (n=41). Daartoe werden RA-specifieke 
auto-antistofspiegels in serum vergeleken met die van parodontaal gezonde personen 
(n=36) en RA-patiënten (n=86). Eventuele associaties van mucosale ontsteking 
met RA-specifieke auto-antistoffen werd bepaald met behulp van een logistisch 
regressiemodel gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht en roken. We vonden dat IgG anti-
CCP seropositiviteit was geassocieerd met bronchiëctasieën (p<0.05). De associatie 
met parodontitis was marginaal significant (p=0.05). IgA anti-CCP seropositiviteit 
was geassocieerd met cystische fibrose (p<0.05). IgM RF seropositiviteit was marginaal 
significant geassocieerd met het voorkomen van bronchiëctasieën (p=0.05). IgA RF 
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seropositiviteit was geassocieerd met cystische fibrose (p<0.05). Behalve de invloed 
van roken op de associatie van IgA RF in RA patiënten, kon in geen van de onderzocht 
ziekten een verband worden gevonden tussen de invloed van leeftijd, geslacht en roken 
en de serumspiegel van RA-specifieke auto-antistoffen. Anti-CarP en IgG reactiviteit 
tegen gecitrullineerd fibrinogeen, α-enolase en vimentine waren alleen verhoogd in 
RA patiënten (p<0.0001). Uit de resultaten van deze studie hebben wij geconcludeerd 
dat seropositiviteit voor RA-specifieke autoantistoffen is geassocieerd met ontsteking 
van longmucosa en mogelijk ook met ontsteking van de orale mucosa, alhoewel de 
auto-antistofspiegels over het algemeen laag waren. Longitudinale studies zijn nodig 
om vast te stellen of ontsteking van mucosale weefsels inderdaad de productie van 
RA-specifieke auto-antistoffen initieert en voorafgaat aan de ontwikkeling van RA. 
Auto-antistoffen van met name het IgA isotype zijn hiervoor veelbelovend en zouden 
moeten worden onderzocht in ontstoken mucosaal weefsels of in ontstekingsexcudaat 
van patiënten met verhoogd risico op RA.

Zoals genoemd in de vorige alinea’s, wordt verondersteld dat parodontitis een rol 
speelt in de initiatie van RA door middel van excessieve citrullinatie in het parodontium. 
Deze excessieve citrullinatie zou de productie van ACPAs kunnen induceren. Bekend 
is dat neutrofiele granulocyten ruim aanwezig zijn in ontstoken parodontaal weefsel. 
Deze neutrofielen brengen PAD4 tot expressie, het enzym dat betrokken is bij 
citrullinatie. Naast fagocytose en degranulatie zijn neutrofielen bovendien in staat om 
zogenaamde neutrofiele extracellulaire vallen (NETs) te vormen. Deze NETs bestaan 
uit een netwerk van extracellulaire draden waarin pathogenen worden gevangen. De 
gevangen pathogenen worden vervolgens gedood door in de neutrofielen aanwezige 
anti-microbiële peptiden zoals neutrofiel elastase en cathepsin G. Histonen zijn  
eiwitten die samen met het DNA in de celkern het chromatine vormen. Zij dienen 
als bouwsteen voor de nucleosomen, die het DNA dragen. Histonen vormen een 
belangrijke component van NETs. Deze histonen hebben een hoge affiniteit voor DNA 
en zijn in staat om microben aan zich te binden. Daarnaast vormt histon citrullinatie 
een belangrijke stap bij de formatie van NETs. In de in hoofdstuk 4 beschreven studie 
hebben we gekeken naar de aanwezigheid van gecitrullineerde histonen in ontstoken 
parodontaal weefsel. Tevens werd onderzocht of sera van parodontitis en RA patiënten 
autoantistoffen bevatten gericht tegen gecitrullineerde histonen. Dit is van belang om 
te onderzoeken, omdat gecitrullineerd histon H2A, H2B en H4 zijn geïdentificeerd als 
doelwit van auto-antistoffen in RA patiënten. Aanvullend hebben wij onderzocht of 
histon H3 een doelwit is van auto-antistoffen in RA patiënten, omdat bekend is dat 
histon H3 wordt gecitrullineerd door PAD4 in neutrofielen wanneer deze betrokken zijn 
bij een ontstekingsreactie. De aanwezigheid van gecitrullineerd histon H3 en PAD4 werd 
immunohistochemisch bepaald in parodontaal weefsel van 15 parodontitis patiënten 
zonder RA. Sera van 36 gezonde personen, 113 parodontitis- en 84 RA-patiënten werden 
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tevens onderzocht op de aanwezigheid van auto-antistoffen gericht tegen gecitrullineerde 
histonen met behulp van enerzijds western blot technieken en anderzijds door de 
bepaling van specifieke autoantistoffen tegen gecitrullineerd histon H3 met behulp van 
ELISA. Uit de resultaten kwam naar voren dat seropositiviteit voor autoantistoffen tegen 
gecitrullineerd histon H3 significant vaker voorkwam bij RA patiënten in vergelijking tot 
gezonde personen en parodontitis patiënten (p<0.0001). De anti-gecitrullineerd histon 
H3 spiegels waren vergelijkbaar tussen parodontitis patiënten en gezonde personen. 
Tevens, vonden we dat anti-gecitrullineerd histon H3 spiegels hoger waren in anti-CCP 
positieve RA-patiënten vergeleken met anti-CCP negatieve RA-patiënten (p=0.0008) en 
was de correlatie met anti-CCP spiegels zwak (ρ=0.22, p=0.0462). Bovendien werden 
geen associaties gevonden tussen anti-gecitrullineerd histon H3 spiegels en parodontale 
status of rookgedrag van RA-patiënten. De aanwezigheid van gecitrullineerd histon H3 
in ontstoken parodontaal weefsel geeft aan dat parodontitis naar alle waarschijnlijkheid 
een rol speelt in het ontstaan van antigenen die een doelwit vormen voor ACPA.

De darmen vormen het grootste mucosale oppervlak in het menselijk lichaam. 
Voorts is bekend dat gecitrullineerde eiwitten aanwezig zijn in de mucosa van de 
darmen gedurende ontstekingen. Daarom hebben wij onderzocht of RA-specifieke 
auto-antistoffen verhoogd zijn in patiënten met inflammatoire darmziekten (IBD) 
zonder RA (hoofdstuk 5). Van IBD-patiënten ervaart 5-20% gewrichtsklachten 
(artralgie) gedurende het ziekteverloop. Het cohort van 391 IBD-patiënten dat wij 
daartoe hebben onderzocht bestond uit patiënten met colitis ulcerosa (n=226) of de 
ziekte van Crohn (n=165). IgA en IgG anti-CCP en RF (IgM en IgA) spiegels werden 
bepaald in sera van IBD-patiënten en als referentie werden 36 gezonde personen 
en 86 RA-patiënten geïncludeerd. Uit de resultaten kwam naar voren dat anti-CCP 
spiegels, met name die van IgA, verhoogd waren IBD-patiënten vergeleken met 
gezonde personen. Zoals verwacht waren de anti-CCP spiegels lager dan die van RA-
patiënten. Bovendien had geen enkele van de IBD-patiënten een IgG anti-CCP spiegel 
boven het afkappunt dat wordt toegepast bij de diagnose van RA. Ook waren IgM en 
IgA RF spiegels vergelijkbaar met gezonde personen. Artralgie is weliswaar de meest 
gerapporteerde artropathie bij IBD-patiënten, maar artralgie bleek in onze studie 
niet vaker aanwezig te zijn bij IBD-patiënten die seropositief waren voor één of meer 
RA-specifieke autoantistoffen. De ontwikkeling van artralgieën in IBD-patiënten is 
dus onafhankelijk van de aanwezigheid van deze auto-antistoffen.

Voorspellen van RA ontwikkeling bij seropositieve artralgie 
patiënten

Als bij een patiënt RA is gediagnostiseerd resulteert een vroege therapeutische 
interventie in een gunstiger ziekteverloop. Daarom is het van groot belang om te 
kunnen patiënten te herkennen die een groot risico vormen om RA te ontwikkelen 
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en zodoende vroegtijdig te kunnen starten met een behandeling mocht de patiënt 
inderdaad RA ontwikkelen. Seropositieve artralgie patiënten (SAP) zijn personen met 
(een geschiedenis) van artralgie die seropositief zijn voor RF en/of ACPA. Ongeveer 
35% van deze patiënten ontwikkelen RA na gemiddeld 12 maanden. Daarom hebben 
we het SAP cohort gevolgd om immunologische factoren te identificeren die zouden 
kunnen worden toegevoegd aan de al bestaande risicofactoren voor RA ontwikkeling. 
Naast auto-antistoffen zijn  ook bepaalde cytokines, cytokine-gerelateerde factoren 
en chemokines die indicatief zijn voor een geactiveerd immuunsysteem, verhoogd in 
de pre-klinische fase van RA. Ook hebben we onderzocht of infectie met P. gingivalis 
prognostisch is voor het ontwikkelen van RA in SAP (hoofdstuk 6). Een bestaande of 
doorgemaakte infectie met P. gingivalis werd bepaald door het meten van de antistof-
spiegels tegen P. gingivalis in een prospectief follow-up cohort van 289 volwassen SAP. 
Gedurende follow-up (30 maanden) ontwikkelden 94 van 289 SAP (33%) RA. SAP 
die RA ontwikkelden hadden op baseline geen verhoogde anti-P. gingivalis spiegels 
vergeleken met SAP die geen RA ontwikkelden gedurende de follow-up periode. Bij 
gebruik van afkappunten voor anti-P. gingivalis seropositiviteit was het percentage 
van IgA en IgG anti-P. gingivalis-positieve patiënten zelfs significant hoger in SAP 
die geen RA ontwikkelden in follow-up. Wel bestond een zwakke correlatie tussen 
IgM anti-P. gingivalis en ACPA in SAP die RA ontwikkelden. Multivariate analyse liet 
echter geen toegevoegde invloed zien van anti-P. gingivalis, C-reactief proteïne levels 
(CRP), leeftijd, geslacht en roken op het ontwikkelen van RA. De beperkingen van de 
verrichte studie in aanmerking nemende hebben wij aanwijzingen dat anti-P. gingivalis 
spiegels niet prognostisch zijn voor het ontwikkelen van RA.

Het in stand houden van zelf-tolerantie is essentieel voor de bescherming tegen 
auto-immuunziektes. Naast apoptose van immature zelf-reactieve lymfocyten in de 
thymus en activatie-geïnduceerde celdood van rijpe T-cellen, wordt suppressie van 
immuunreacties gehandhaafd door regulerende T-cellen (Tregs). De functie van Tregs 
is om immuun-activatie te onderdrukken door het moduleren van diverse cellulaire 
functies zoals T-cel proliferatie en cytokine productie. Tregs worden gekarakteriseerd 
aan de hand van de expressie van CD4 en CD25 moleculen op het celoppervlak en 
de aanwezigheid van de nucleaire suppressie factor Foxp3. Verdere onderverdeling 
in afzonderlijke functionele Treg subgroepen kan worden uitgevoerd op basis van 
de expressie van CD45RA en CD45RO. Wij hebben onderzocht of veranderende 
perifere Tregs en gedefinieerde subgroepen, naast een verbrede ACPA respons, een 
prognostische biomarker zijn voor de ontwikkeling van RA in SAP (hoofdstuk 7). 
Daartoe werd een cohort van 34 SAP prospectief gevolgd voor het ontwikkelen van 
RA. De patiënten werden elke 6 maanden voor een periode van tenminste 2 jaar 
gezien. Bij elk bezoek werden perifere bloed mononucleaire cellen (PBMCs) geïsoleerd 
en opgeslagen. Perifere Tregs (gedefinieerd als CD4+CD25+FoxP3+) aantallen en 
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subgroepen, gedefinieerd als CD45RA+FoxP3laag naïeve Tregs (Fr I), CD45RA-FoxP3hoog 
geactiveerde Tregs (Fr II) en CD45RA-FoxP3laag non-Tregs (Fr III) van SAP werden 
vergeleken met leeftijds- en geslachts-gematchte gezonde personen en RA patiënten 
op het moment van inclusie van de patiënten. Treg aantallen en functionele Treg 
subgroepen van SAP die gedurende de follow-up RA ontwikkelden werden vergeleken 
met die van niet-switchers. Ook werden perifere Treg en Treg subgroep aantallen 
vergeleken in SAP die RA ontwikkelden voor en tijdens diagnose. Ten slotte werd 
de IgA en IgG reactiviteit gemeten tegen gecitrullineerde peptiden (fibrinogeen, 
α-enolase en vimentine). Uit de resultaten van deze studie kwam naar voren dan 
Treg aantallen niet verschillen tussen gezonde personen, SAP en RA patiënten op het 
moment van inclusie. Terwijl functionele Treg subgroepen Fr I en Fr II in aantallen 
vergelijkbaar waren tussen de onderzochte patiënten groepen en controles, bleek Fr 
III te zijn toegenomen in SAP in vergelijking tot gezonde personen (p=0.01). Veertien 
(14%) SAP ontwikkelden RA gedurende de follow-up. Treg aantallen en subgroepen 
waren vergelijkbaar tussen SAP die RA ontwikkelden en de SAP die geen RA 
ontwikkelden. Ook ten tijde van de RA diagnose bleken de aantallen Treg in SAP 
die RA ontwikkelden niet te zijn veranderd ten opzichte van de aantallen 6 maanden 
voor RA ontwikkeling. Op basis van deze waarnemingen hebben we geen reden om 
aan te nemen dat veranderingen in het aantal Tregs leiden tot een vermindering in 
de suppressie van auto-immuniteit in RA pathologie. De IgG ACPA respons was 
wel verbreed in SAP die RA ontwikkelden in vergelijking met SAP die geen RA 
ontwikkelden.

Conclusies

De resultaten van het onderzoek wat dit proefschrift beschreven is geven aan dat de 
spiegels van RA-specifieke auto-antistoffen zijn verhoogd in niet-RA-patiënten met 
mucosale ontsteking. Of deze toegenomen spiegels ook de ontwikkeling van RA 
kunnen initiëren in (een subgroep) van deze patiënten moet nader worden onderzocht 
in longitudinale studies met grote(re) cohorten patiënten. Anderzijds is de verbreding 
van de ACPA respons indicatief voor toekomstige RA in SAP, in tegenstelling tot 
anti-P. gingivalis spiegels en de aantallen Treg.

130



DANKWOORD

9

Dankwoord

Zonder de hulp van vele anderen was dit proefschrift niet tot stand gekomen. Ik wil 
graag iedereen bedanken die hierbij betrokken zijn geweest de afgelopen jaren. 

Allereerst wil ik mijn (co)promotoren bedanken voor al hun begeleiding. 
Prof. dr. A Vissink, beste Arjan, bedankt voor al je hulp en betrokkenheid bij mijn 
onderzoek. Ik ben niet de eerste en zal zeker niet de laatste zijn die je roemt om je 
indrukwekkende snelheid in het corrigeren van manuscripten.
Prof. dr. A.J. van Winkelhoff, beste Arie Jan, bedankt voor al je enthousiasme. Je wist 
me altijd te inspireren bij de PARO-RA meetings op vrijdagochtend. 
Dr. J. Westra, beste Hannie, als supervisor was jij het meest betrokken bij het onderzoek. 
De deur van je kantoor stond altijd (letterlijk) open als ik wat wilde vragen. Bedankt 
voor al je praktische input en humor tijdens het onderzoek.
Dr. E. Brouwer, beste Liesbeth, je bijdrage bij het opbouwen van de cohorten en je 
klinische input waren cruciaal bij het onderzoek, veel dank hiervoor. Jouw toewijding 
en passie voor wetenschappelijk onderzoek werken aanstekelijk.

De leden van de beoordelingscommissie, Prof. dr. F. Abbas, Prof. dr. G. Dijkstra en 
Prof. dr. A.H.M. van der Helm-van Mil wil ik graag bedanken voor het beoordelen 
van dit manuscript.

Het Dagelijks Bestuur van de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 
wil ik bedanken voor het mogelijk maken om mij als onderzoeker aan te stellen. 
De stafleden van de afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie wil ik graag 
bedanken voor hun kritische blik en suggesties bij de werkbesprekingen op de 
woensdagochtenden. Prof. dr. A.M.H. Boots, beste Mieke, bedankt voor je belangrijke 
input in hoofdstuk 7 van dit proefschrift.

Alle nog niet genoemde leden van de Microbes and Autoimmunity groep wil ik 
bedanken voor al hun feedback en ideeën tijdens meetings: Prof. dr. P. Heeringa, 
Prof.  dr. J.M. van Dijl, Giorgio Gabarrini, Tim Stobernack and Marines du Teil. 
Giorgio and Tim, I am glad we could work together on PPAD. Good luck with 
finishing your PhDs!

Ook wil ik graag iedereen bedanken van het lab van Reumatologie en Klinische 
Immunologie. Berber Doornbos-van der Meer, Gerda Horst, Johan Bijzet, Minke 
Huitema en Theo Bijma wil ik graag bedanken voor hun praktische hulp en natuurlijk 
voor alle gezelligheid. Berber, speciale dank voor al je hulp bij mijn ELISAs. Theo, 

131



CHAPTER 9

bedankt voor je hulp bij het FACSen (en de discussies over zombies). Ook bedank ik 
iedereen van het lab Klinische Immunologie en Transplantatie Immunologie voor alle 
bepalingen en het bloedprikken van mijn ‘slachtoffers’.
  
Daarnaast wil ik alle medeauteurs van verschillende studies bedanken voor hun 
prettige samenwerking: Hilde Hop, Fenne de Kok, dr. Jan Kraan, Josje Altenburg, dr. 
Leendert Trouw en Marije Verheul.

Voor alle administratieve hulp vanuit de afdeling MKA chirurgie wil ik Lisa 
Kempers en Fieke Wiersema bedanken, vanuit de afdeling Reumatologie en Klinische 
Immunologie wil ik Kiki Bugter en Janny Havinga hiervoor bedanken.

Alle kamergenoten van de AIO kamer wil ik graag bedanken voor alle gezelligheid en 
uitjes: Deena Abdulahad, Suzanne Arends, Nynke Jager, Paulina Chalan, Niels van 
der Geest, Alexandre Silva de Souza, Fleur Schaper, Judith Land, Fiona Maas, Lucas 
Lintermans, Qi Wang, Yannick van Sleen, Wietske Lambers, Christien Rondaan en 
Maxine Golden. Ook bedank ik de andere PhD-studenten die helaas niet op onze kamer 
zaten voor alle gezelligheid: Gerjan Dekkema, Anouk von Borstel, Rebecca Hid, Nikola 
Lepse, Nato Teteloshvili, Sarah Tete, Gwenny Verstappen, Jolien van Nimwegen, Erlin 
Haacke, Konstantina Delli en Taco van der Meulen. Fleur, je toneelvoorstellingen ga 
ik missen! Judith, bedankt voor al onze discussies over muizen en slechte huurbazen. 
Paulina, thank you for your help with the SAP study. Yannick, bedankt voor het 
introduceren van het begrip ‘Tour de France-scherm’.

Ook wil ik de studenten bedanken die ik heb mogen begeleiden: Sander de Boer, Aad 
Withaar, Jarnick Hulzebos en Marloes Albers. Bedankt voor jullie hulp en gezelligheid. 

Verder wil ik nog mijn vrienden van jaarclub ‘Moeienox’ bedanken: Leonie, Daphne, 
Karin, Laura, Luuk, Kenny en Gert Jan. We zijn dan wel bijna allemaal weg uit 
Wageningen en eten niet meer elke dinsdagavond samen, toch vinden we elk jaar nog 
genoeg momenten om af te spreken.

Mijn paranimfen Menke de Smit en Lucas Lintermans wil ik hier graag speciaal 
bedanken. Menke, bedankt voor de fijne samenwerking bij ons onderzoek als 
parodontoloog en voor de kopjes koffie. Je verbaasde me telkens met je onophoudelijke 
vrolijkheid. Lucas, dank voor alle gezelligheid op de AIO kamer de afgelopen jaren. 
Onze discussies over cursussen, voetbal(poules), bier of allerhande ‘gezeik’ zullen me 
nog lang bij blijven. Bedankt dat jullie mijn paranimfen wilden zijn.

132



DANKWOORD

9

Tot slot wil ik mijn familie bedanken voor alle steun en gezelligheid: Rob en Naomi, 
Marloes en Mario en de kleine Fenne en Jelle. En als laatste, pap en mam, bedankt 
dat ik nog altijd weekendjes kan blijven logeren als ik vanuit het Hoge Noorden naar 
Limburg afreis en bedankt voor al jullie interesse en steun in de afgelopen jaren.

Koen

133





CURRICULUM VITAE

9

Curriculum Vitae

Koen Janssen was born June 15th 1987 in Leiden. He grew up in Geleen, where he 
graduated from secondary school (Graaf Huyn College) in 2005. He started his studies 
in Biotechnology at Wageningen University where he obtained his bachelor’s degree 
in 2009 and his master’s degree in 2011. During his master’s degree he conducted a 
research project entitled “The biological activity of carp IL-12p35p40b and its potential 
role as molecular adjuvant during DNA vaccination against SVCV (spring viraemia 
of carp virus)” at the Cell Biology and Immunology Group under supervision of 
Prof. dr. GF Wiegertjes and Dr. M Forlenza. He conducted a second research project 
entitled “The interaction between Carp TNF and its receptor” at Keele University (UK) 
under supervision of Prof. dr. D. Hoole and Dr. A. Falco. In 2012, Koen started his 
PhD research at the Department of Oral and Maxillofacial Surgery of the University 
Medical Center Groningen under supervision of Prof. dr. A Vissink, Prof. dr. AJ van 
Winkelhoff, Dr. J Westra and Dr. E Brouwer. His research, mostly performed in the 
lab of the Department of Rheumatology and Clinical Immunology, focused on the 
link between Periodontitis and Rheumatoid Arthritis. The results of his PhD research 
are presented in this thesis, entitled “The role of mucosal inflammation in initiation 
of Rheumatoid Arthritis”.

135




