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Dit proefschrift belicht de voornaamste vraagstukken en controverses omtrent ons begrip, 

de diagnostiek en de behandeling van insectenallergie met een bijzondere focus op de 

samenloop van insectenallergie en indolente systemische mastocytose (ISM). Gepoogd is de 

klinische en biochemische factoren die samenhangen met anafylaxie te ontrafelen en een 

praktische handreiking te geven voor beslissingen tijdens de diagnostiek en behandeling van 

insectenallergie en mastocytose. In dit hoofdstuk presenteren wij een samenvatting van de 

onderzoeksresultaten, en de implicaties hiervan voor de dagelijkse kliniek en aanbevelingen 

voor toekomstig onderzoek.

DIAGNOSTISCHE UITDAGINGEN BIJ PATIËNTEN DIE RISICO LOPEN 
OP SYSTEMISCHE REACTIES OP INSECTENSTEKEN

Hoofdstuk 2 richt zich op het verbeteren van de diagnostische sensitiviteit van het 

conventionele wespengif extract (ImmunoCAP® wesp) door het voornaamste allergeen Ves 

v 5 in een recombinante vorm (rVes v 5) aan het extract toe te voegen. Wespengif extract, 

bestaande uit een mix van natuurlijke gif extracten van verschillende Vespula soorten, is tot op 

heden de eerste keus bij de diagnostiek van wespengif allergie. Een aantal van de voornaamste 

allergenen, zoals Ves v 5, worden in een recombinante vorm geproduceerd ten behoeve 

van tweedelijns diagnostiek ingeval het veroorzakende insect niet met zekerheid is vast te 

stellen of wanneer positieve resultaten optreden voor zowel bijen- als wespengif terwijl het 

niet aannemelijk is dat er sprake is van twee allergieën. Tijdens het gebruik van recombinante 

allergenen in de dagelijkse klinische praktijk merkten wij op dat de reactiviteit van IgE vaak 

hoger was voor rVes v 5 dan voor het gehele wespengif extract en dat de IgE reactiviteit soms 

zelfs alleen maar meetbaar was met gebruik van rVes v 5. Dit suggereert een tekort van het 

allergeen Ves v 5 in het conventionele ImmunoCAP® wesp.

 Om onze hypothese te toetsen voerden wij een prospectief onderzoek uit waarin de 

IgE reactiviteit voor verscheidene allergeen samenstellingen werd getest. Dit onderzoek 

werd uitgevoerd in een multicenter setting waarin 308 patiënten met een vastgestelde 

wespenallergie werden geïncludeerd. Wij vergeleken onder meer de IgE reactiviteit tegen het 

gehele wespengif extract, rVes v 5, en een nieuw ontwikkeld extract waarbij rVes v 5 aan het 

wespengif extract werd toegevoegd (rVes v 5-verrijkt ImmunoCAP® wesp). Wij vonden een 

substantieel hogere IgE reactiviteit tegen rVes v 5 dan tegen het wespengif extract (gemiddeld 

2.4 maal hoger) en konden sensitisatie (≥ 0.35 kUA/L) in respectievelijk 89.9% en 83.4% van 

de patiënten aantonen. Bovendien toonde 84.4% van de patiënten die niet reactief waren 

op het wespengif extract wel reactiviteit tegen rVes v 5. Vervolgens toonden wij aan dat IgE 

reactiviteit tegen het rVes v 5-verrijkte wespengif extract substantieel hoger was in de Ves v 

5-positieve sera terwijl er geen relevant verschil in reactiviteit gevonden kon worden in de Ves 
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v 5-negatieve sera. De verbetering in sensitiviteit van 83.4% naar 96.8% ging niet gepaard met 

een vermindering in specificiteit (aangetoond in 51 bijengif allergische patiënten zonder een 

voorgeschiedenis van een wespenallergie).

 Theoretisch zijn er een aantal mechanismen die de verminderde Ves v 5 immunoreactiviteit 

in het wespengif extract kunnen verklaren. Mogelijk is er sprake van een daadwerkelijk tekort 

van Ves v 5 proteïne in het wespengif extract omdat het extract een natuurlijk product is dat 

bestaat uit een heterogene mix van componenten, of omdat bepaalde allergenen zoals Ves v 

5 verloren gaan of degraderen gedurende de verwerking tot het diagnostisch product. Een 

andere mogelijke verklaring is een inefficiënte koppeling van het Ves v 5 aan de assay die in 

vaste fase verkeerd of sterische afscherming van de Ves v 5 epitopen door endogene liganden 

van Ves v 5 of hechting aan de vaste fase, welke beiden een verminderde beschikbaarheid van 

het Ves v 5 in het extract teweegbrengen ten opzichte van het recombinant. 

 Concluderend wijzen onze resultaten er op dat de Ves v 5-reactieve IgE antilichamen niet 

compleet gevangen kunnen worden in het conventionele ImmunoCAP® wesp en dat verrijking 

met rVes v de afwezige IgE immunoreactiviteit kan compenseren zonder de specificiteit van de 

test aan te tasten. Volgend op deze studie werd rVes v 5-verrijkt ImmunoCAP® wesp (Thermo 

Fisher Scientific) in juni 2012 op de markt gebracht voor routine diagnostiek en werd de 

voorgaande conventionele ImmunoCAP® wesp gedurende een overgangsperiode geleidelijk 

van de markt terug getrokken.

 Hoofdstuk 3 illustreert de gevolgen van sensitisatie voor wespengif bij patiënten met 

ISM en stelt een aangepaste referentie waarde voor wespengif-sIgE voor in deze specifieke 

patiënten populatie. Patiënten met ISM hebben een bijzonder hoog risico op ernstige en 

herhaalde systemische reacties op wespensteken, en de eerste reactie kan al fataal verlopen. 

Een fatale afloop op een wespensteek twee maanden na een grote plaatselijke reactie bij een 

patiënt die bekend was met ISM in onze kliniek riep de vraag op of sensitisatie op zichzelf 

zonder voorgaande systemische reactie al therapeutische consequenties zou moeten geven. 

Het ontbrak echter aan robuuste data betreffende het natuurlijk beloop van wespenallergie 

en de gevolgen van sensitisatie bij patiënten met ISM. In case reports en studies met kleine 

patiënten aantallen is herhaaldelijk gemeld dat het aantonen van sensitisatie in ISM patiënten 

met een voorgeschiedenis van een anafylactische reactie op een insectensteek problematisch 

kan zijn omdat sIgE waarden regelmatig beneden de vigerende referentie waarde voor 

vaststelling van sensitisatie vallen. Dit fenomeen zou verklaard kunnen worden door een 

verhoogde adsorptie van sIgE aan de hoge-affiniteit IgE oppervlakte receptoren op het grote 

aantal mestcellen. Wij postuleerden dat ISM patiënten die gestoken zijn door een wesp in het 

algemeen lagere wespengif-sIgE waarden vertonen en dat er voor deze groep patiënten dus 

een aangepaste referentiewaarde moet worden gehanteerd.

 Retrospectief werden 153 ISM patiënten met een wespensteek in de voorgeschiedenis 

geanalyseerd met 313 niet-mastocytose patiënten met een wespenallergie als controle 

groep. Onze resultaten demonstreerden dat wespensteken bij ISM patiënten met regelmaat 

in systemische reacties resulteren en dat de eerste reactie vaak ernstig is. Indien er nog geen 
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specifieke immunotherapie tegen het gif (VIT) is gegeven resulteren volgende steken vaak 

in herhaalde systemische reacties welke meestal ernstig verlopen. Onze hypothese werd 

bevestigd dat, vergeleken met patiënten zonder ISM, de wespengif-sIgE waarden significant 

lager waren in ISM patiënten en dat de vigerende referentie waarde (0.35 kUA/L) minder 

vaak werd bereikt. Vervolgens onderzochten wij of de diagnostische accuraatheid van sIgE 

verbeterd kon worden in patiënten met ISM door de referentiewaarde aan te passen. De huidige 

referentiewaarde van 0.35 kUA/L behaalde een sensitiviteit van 77.6% bij een specificiteit 

van 87.5%. De lage sensitiviteit behorende bij de huidige referentie waarde is zorgwekkend 

omdat wij aantoonden dat een onbehandelde wespenallergie bij patiënten met ISM ernstige 

gevolgen kan hebben. Daarom stellen wij voor bij ISM patiënten een aangepaste referentie 

waarde van 0.17 kUA/L te hanteren (sensitiviteit 83.6%, specificiteit 85.0%).

 Het blijft de vraag of sensitisatie bij ISM patiënten zonder voorafgaande systemische reactie 

zou moeten leiden tot behandeling met VIT. Hoewel asymptomatische sensitisatie nauwelijks 

voorkwam in ons ISM cohort, hetgeen suggereert dat sensitisatie vaker geassocieerd is met 

systemische reacties binnen deze specifieke groep patiënten, blijft het risico op toekomstige 

systemische reacties speculatief omdat prospectief onderzoek moeilijk uitvoerbaar is gezien 

de zeldzaamheid van de ziekte, het relatief weinig voorkomen van wespensteken en het 

onacceptabele risico dat proefsteken bij ISM patiënten met zich meebrengt. Prospectief 

multicenter onderzoek bij ISM patiënten die nog geen systemische reactie op een steek 

ervaren hebben waarin sIgE data voorafgaand aan iedere veldsteek en het verloop van iedere 

veldsteek verzameld worden zou een antwoord kunnen geven op onze vraag. Op basis van 

het relatief weinig voorkomen van asymptomatische sensitisatie en de hoge prevalentie 

van ernstige systemische reacties bij ISM patiënten adviseren wij de mogelijkheid van VIT te 

bespreken met alle ISM patiënten die een verhoogd sIgE tegen wespengif vertonen, zelfs als ze 

tot dusverre asymptomatisch zijn, zodat er een optimaal persoonlijk behandelplan opgesteld 

kan worden.

 Concluderend benadrukt het groot aantal ernstige systemische reacties op wespensteken 

bij ISM patiënten het belang van een adequate sensitiviteit van sIgE om patiënten die VIT 

nodig hebben te kunnen detecteren. De significant lagere wespengif-sIgE levels in ISM 

patiënten in vergelijking met patiënten zonder mastocytose ondersteunen het voorstel voor 

een aangepaste sIgE referentie waarde bij ISM patiënten.

 Hoofdstuk 4 vergelijkt hoe geschikt basaal serum tryptase (bsT) en de basale 

histaminemetabolieten methylhistamine (MH) en methylimidazolazijnzuur (MIMA) in de urine 

zijn, om vast te stellen wie van de personen, die vermoedelijk aan ISM leiden, in aanmerking 

komen voor een beenmergbiopt. Speciaal werd gekeken naar personen met een leeftijd boven 

50 jaar en een body mass index (BMI) boven 25 kg/m2. Omdat ISM een significante invloed 

heeft op de diagnose, behandeling, en prognose van insectenallergie is het belangrijk om deze 

aandoening te herkennen en te diagnosticeren. De gouden standaard voor de diagnose van 

ISM is immunohistochemische kleuring van een beenmergbiopt. Deze moet echter alleen op 

een redelijke klinische indicatie uitgevoerd worden omdat het nemen van een beenmergbiopt 
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een invasieve procedure betreft. Het bsT is de meest gebruikte indicator voor het nemen van 

een beenmergbiopt; deze reflecteert echter niet alleen de hoeveelheid mestcellen maar kan 

ook verhoogd worden door overgewicht, oudere leeftijd, en een verminderde nierfunctie. 

Wij veronderstelden dat de urine metabolieten relatief weinig beïnvloed worden door deze 

factoren. Waar het bsT een direct product is van de mestcel, zijn MH en MIMA indirecte 

producten die geproduceerd worden door de degradatie van histamine. De gerapporteerde 

afwezigheid van een associatie tussen het bsT en de histamine metabolieten versterkt 

de hypothese dat er mogelijk een verschil bestaat in de factoren die de waarden van deze 

analyten beïnvloed.

 Wij voerden een retrospectieve data analyse uit bij 194 volwassenen bij wie beenmerg 

onderzoek was uitgevoerd in verband met een hoog klinische verdenking op ISM en/of 

verhoogde bsT, MH of MIMA waarden. ISM werd vastgesteld in 112 personen en geëxcludeerd 

in 82 personen. Personen zonder ISM hadden een hogere bsT indien zij ouder dan 50 jaar 

waren en een BMI boven 25 kg/m2 hadden terwijl de histamine metabolieten MH en MIMA in 

de urine niet afweken ten opzichte van jongere, slankere personen. In overeenstemming met 

de hypothese toonde multivariaat analyse in personen zonder ISM aan dat leeftijd en gewicht 

onafhankelijke voorspellers zijn voor het bsT, terwijl deze factoren de MH en MIMA waarden 

niet beïnvloeden. De diagnostische accuraatheid van het bsT, MH en MIMA is vergelijkbaar in de 

totale populatie die verdacht wordt van ISM, terwijl deze beperkt is bij personen die verdacht 

worden van ISM die ouder zijn dan 50 jaar met een BMI boven 25 kg/m2. Wij concluderen dat 

MIMA de beste indicator is voor de noodzaak voor een beenmergbiopt bij oudere personen 

met overgewicht waarvan vermoed wordt dat ze ISM hebben.

 Concluderend beïnvloeden leeftijd en BMI het bsT terwijl basaal MH en MIMA in de urine 

niet beïnvloed worden door deze factoren. Bij personen waarvan vermoed wordt dat ze ISM 

hebben en ouder zijn dan 50 jaar met een BMI boven 25 kg/m2 heeft MIMA een grotere waarde 

dan bsT voor de inschatting van de noodzaak voor een beenmergbiopt. De relevantie van deze 

bevinding is groot omdat de meeste artsen in de kliniek gewend zijn om alleen het bsT als 

eerste indicator voor ISM te gebruiken, terwijl overgewicht en vergrijzing groeiende problemen 

zijn. Op dit moment behelst deze groep reeds 30% van onze patiënten die verdacht worden te 

lijden aan ISM.

UITDAGINGEN IN DE BEHANDELING VAN PATIËNTEN DIE RISICO 
LOPEN OP SYSTEMISCHE REACTIES OP INSECTENSTEKEN

Hoofdstuk 5 exploreert de mogelijkheid de opdoseerfase van wespen VIT (Pharmalgen®) te 

elimineren. Er werd hierbij gekeken naar bijwerkingen, klinische effectiviteit (door proefsteken 

bij deze groep patiënten te vergelijken met proefsteken bij patiënten met een wespenallergie 

die nog geen behandeling hadden ondergaan), immunologische effecten (door het meten 
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van allergeen-specifieke antilichaam profielen en de allergeen-blokkerende capaciteit van 

patiënten sera met de enzyme-linked immunosorbent facilitated antigen binding assay 

(ELIFAB)), en economische overwegingen. Momenteel is VIT de enige behandeling welke het 

risico op ernstige systemische reacties inclusief anafylaxie kan verminderen bij patiënten 

met een wespenallergie. Wespen VIT is een gepurificeerd extract van natuurlijk wespengif 

waarbij aangenomen wordt dat deze de allergenen nog steeds bevat. Om die reden wordt 

VIT toegepast in een opdoseer schema, met als doel het aantal systemische bijwerkingen 

te verminderen. Opdoseren is echter tijdrovend en kostbaar terwijl het beoogde effect, 

een vermindering van het aantal systemische bijwerkingen, nog nooit aangetoond is. 

De rationale achter het elimineren van de opdoseer fase is om de kosten te reduceren, de 

patiëntvriendelijkheid te bevorderen, en mogelijk de tijd totdat klinische bescherming is 

bereikt, te verkorten. De oorspronkelijke studie die de effectiviteit van VIT aantoonde liet zien 

dat hoge dosis gepurificeerd gif geen systemische reactie uitlokt bij onbehandelde patiënten, 

terwijl de direct daarop volgende proefsteek resulteerde in een systemische respons in 58% 

van de patiënten. Dit suggereert dat de allergeniciteit van het gif extract dat voor VIT wordt 

toegediend anders is dan het gif dat door het insect wordt ingespoten.

 Wij ontwierpen een gerandomiseerde gecontroleerde pilot studie waarin patiënten met 

een vastgestelde wespenallergie werden gerandomiseerd in een groep waarbij VIT werd 

geïnitieerd met een enkele 100 μg Pharmalgen® injectie gevolgd door 3 opeenvolgende 

booster injecties iedere 4 weken (n = 10), en een groep met een aangepast rush schema met 

12 opdoseer injecties in 7 weken gevolgd door een booster injectie 5 weken later (n = 8). VIT 

en de proefsteken werden uitgevoerd onder constante medische supervisie en bijwerkingen 

werden vastgesteld en gedocumenteerd volgens vooraf bepaalde klinische en laboratorium 

criteria.

 Geen van de participanten ontwikkelde een systemische reactie op de toediening van VIT. 

De klinische effectiviteit van beide schema’s werd geëvalueerd door een proefsteek. Om de 

validiteit van de proefsteek te bevestigen werd een vergelijkbare controlegroep van patiënten 

met een eerdere systemische reactie op een veldsteek geïncludeerd die voorafgaand aan de 

start van VIT (n = 20) een proefsteek kregen. Geen van de patiënten in beide behandelgroepen 

reageerde systemisch op de proefsteek, terwijl 20% van de controle groep een systemische 

reactie ontwikkelde. Hoewel er drie proefsteken nodig zijn om een persisterende 

insectenallergie te kunnen uitsluiten suggereert deze uitkomst dat vier enkele 100 μg injecties 

patiënten reeds kunnen desensitiseren zonder een verhoogd risico op bijwerkingen te geven. 

Additioneel werd immunologisch onderzoek verricht waarbij IgG4 antilichaam concentraties 

werden vergeleken en een recent ontwikkelde cel-vrije ELIFAB analyse werd uitgevoerd. De 

IgG4 antilichaam concentraties stegen gelijkwaardig in de twee behandelgroepen en de ELIFAB 

analyse toonde aan dat de allergeen-blokkerende IgG capaciteit ook gelijkwaardig steeg, 

wat de klinische bevindingen tijdens de proefsteken bevestigde. De bescherming tegen de 
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proefsteken en de ontwikkeling van blokkerende IgG capaciteit suggereert een vergelijkbare 

effectiviteit van beide VIT schema’s.

De directe medische kosten en de indirecte kosten werden vanuit een maatschappelijk 

oogpunt berekend. Het 100-μg schema kost $323.76 per patiënt in vergelijking tot $856.52 

voor het gemodificeerde rush schema of $759.94 voor het conventioneel opdoseren, hetgeen 

een vermindering in kosten met een factor 2.6 of 2.3 inhoudt. Het invoeren van het 100-μg 

schema bij 50% van de patiënten met een wespenallergie bij een populatie, vergelijkbaar met 

die van de United States, zou jaarlijks $54 miljoen besparen ten opzichte van conventioneel 

opdoseren. Gegeven de huidige focus op kosten en gemak in de gezondheidszorg wereldwijd 

zou onze studie kunnen bijdragen aan de toepassing en acceptatie van deze belangrijke en 

effectieve behandeling.

 Hoewel een groter gerandomiseerd klinisch onderzoek nodig is om de veiligheid van 

onze benadering te bevestigen voordat deze in de dagelijkse klinische praktijk toegepast 

kan worden, concluderen wij dat initiatie van wespen VIT met de onderhoudsdosering een 

tijdsefficiënte en kosten effectieve optie zou kunnen zijn.

 Hoofdstuk 6 evalueert welke vermeende risicofactoren vanuit de klinische praktijk en 

voorgaande publicaties onafhankelijke risicofactoren zijn voor VIT falen aan de hand van het 

aantal geobjectiveerde systemische reacties na een gecontroleerde proefsteek (de gouden 

standaard) gedurende de onderhoudsdosering van VIT. Hoewel de effectiviteit van VIT als 

behandeling in het algemeen hoog is, wordt aangenomen dat 16-20% van de patiënten met 

een bijenallergie en 5-10% van de patiënten met een wespenallergie niet beschermd worden. 

De oorzaken zijn multifactorieel maar het individuele belang van deze factoren is onbekend 

omdat voorgaande studies klein zijn en een juiste correctie voor confounders mist. Kennis van 

de risicofactoren van therapie falen is belangrijk zodat de behandeling eventueel aangepast 

kan worden (bijvoorbeeld door de dosis tijdens de onderhoudsbehandeling te verhogen of 

door de duur van de behandeling te verlengen).

 Wij ontwierpen de grootste observationele retrospectieve studie tot op heden naar de 

effectiviteit van VIT gedurende de onderhoudsdosering met 1609 casus (1532 patiënten onder 

wie 77 allergisch waren voor bijen plus wespen) met een vastgestelde wespenallergie (n = 

1261) en bijenallergie (n = 348). Patiënten hadden een voorgeschiedenis van een systemische 

reactie op een veldsteek waarvoor zij insect-specifieke VIT ontvingen en hadden vervolgens 

een proefsteek ondergaan om de effectiviteit van de behandeling te bepalen. Data omtrent de 

onderscheiden vermeende risico factoren was verzameld.

 104 Casus ontwikkelden een systemische reactie op de proefsteek tijdens de 

onderhoudsdosering van VIT (49 reacties op een wespensteek (reactiviteit 3.9%) en 55 

reacties op een bijensteek (reactiviteit 15.8%)). De mediane tijd welke was verstreken tussen 

de aanvang van VIT en de proefsteek was 15 maanden. Systemische bijwerkingen werden in 

152 casus geobserveerd (9.4%) gedurende de opdoseerfase of onderhoudsfase; 25 van deze 

(16.4%) ontwikkelden een systemische allergische reactie op de proefsteek. Multivariate 
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analyse toonde een verhoogd risico voor VIT falen bij patiënten met een bijenallergie, indien 

er een systemische bijwerking was opgetreden tijdens VIT, indien ACE remmers gebruikt 

werden tijdens de proefsteek, en als het bsT > 20.0 μg/L was en/of er sprake was van cutane 

mastocytose die op volwassen leeftijd voor het eerst openbaarde. Relatief beschermend 

waren een langere duur van de onderhoudsdosering, simultaan bijen en wespen VIT, en een 

dubbele dosis VIT (200 μg) tijdens de onderhoudsdosering welke was toegepast in verband 

met een vooraf gesteld hoog risico profiel van de individuele patiënt. Onze studie bevestigde 

het belang van een aantal vermeende risicofactoren die voorheen in kleine studies naar voren 

kwamen.

 Onze studie heeft een aantal beperkingen. In verband met het ontbreken van 

beenmergbiopten is er voor gekozen dat de criteria bsT > 20.0 μg/L en/of cutane mastocytose 

die op volwassen leeftijd openbaart waarschijnlijk de patiënten met systemische mastocytose 

representeren (n = 98). Het is echter goed mogelijk dat een deel van de patiënten met 

systemische mastocytose gemist zijn door de gehanteerde criteria in de studie. Blijkens 

ervaring van het expertisecentrum voor mastocytose in Groningen heeft een substantieel deel 

van de patiënten zonder huidlaesies met een bsT ≤ 20 μg/L ISM, terwijl juist ISM patiënten vaak 

ernstige reacties doormaken (Hoofdstuk 3). Als een gevolg hiervan is de impact van systemische 

mastocytose op de frequentie van het optreden van systemische reacties op de proefsteek 

waarschijnlijk hoger dan we konden vaststellen met deze studie. Ten tweede is het gebruik van 

bètablokkers en ACE remmers onderschat, omdat ACE remmers en bètablokkers vaak tijdelijk 

werden gestopt ten tijde van de proefsteek. Zes van de dertig patiënten die nog steeds ACE 

remmers gebruiken ervoeren een systemische reactie in vergelijking tot geen van de achttien 

die bètablokkers gebruikten. De beperking in het gebruik van ACE remmers en bètablokkers 

ten tijde van de proefsteek wordt weerspiegelt in het brede betrouwbaarheidsinterval van de 

ACE remmers terwijl het effect van bètablokkers hierdoor mogelijk gemist is.

 Concluderend correleert het therapeutische succes met de duur van de therapie, het 

type gif en de dosis. Openbaring van cutane mastocytose op volwassen leeftijd en/of een 

bsT > 20.0 μg/L, systemische bijwerkingen tijdens VIT en ACE remmer gebruik ten tijde van 

de proefsteek zijn significante risicofactoren voor VIT falen. De toename in bescherming met 

de duur van de therapie suggereert dat de onderhoudsfase ook bijdraagt aan de toename in 

bescherming. Dubbele VIT voor wespengif en bijengif en een hoge dosering voor de patiënten 

met een vooraf vermeend hoog risico suggereren dat deze strategieën succesvol zijn.
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Het is zover! Mijn proefschrift is voltooid, en dat had ik zonder een aantal mensen niet voor 

elkaar gekregen. Graag wil ik daarom iedereen bedanken, die op welke wijze dan ook mij heeft 

ondersteund om mijn promotie tot een goed einde te brengen. Een aantal mensen wil ik in 

het bijzonder bedanken.

Allereerst wil ik alle patiënten hartelijk bedanken die aan onze spannende klinische 

onderzoeken hebben deelgenomen. Stel je voor dat je in shock bent geraakt door een 

wespensteek en dat je je dan vrijwillig door ons in het ziekenhuis laat steken om te ontdekken 

of je nog altijd allergisch bent. Daar heb je ongekend veel lef voor nodig! Bedankt voor jullie 

vertrouwen in ons. Want eerlijk, zonder jullie, geen proefschrift.

Mijn promotor, prof. dr. E.A. Dubois. Beste Ewoud, als een vader zorg jij voor je onderzoekers. 

Inhoudelijk van grote waarde en mentaal ondersteunend, voor mij ben je een grote 

inspiratiebron. Altijd kon ik op jou rekenen. Als ik aan het dubben was over de toekomst 

van het onderzoek kon jij de zaken goed relativeren. Ik kan niet in woorden uitdrukken hoe 

dankbaar ik ben, dat je mijn promotor wilde zijn.

My second promotor, prof. dr. Ruëff. Dear Franziska, I will always remember the warm welcome 

and support you gave me at the start of my scientific career in Munich. Together we built an 

enormous database of patients, which was worth every bit of the effort as it proved to be of 

great value and resulted in publications and presentations at the EAACI congresses. With a 

warm hart I think back at the times I spent in your clinic, and all the wonderful people you have 

gathered around you like Ankica and Sonja. Working with Eva and Bastian made struggling 

through the handwritten patient charts definitely more fun.

Mijn co-promotor, Hanneke. Vanaf het eerste moment dat ik jou tegenkwam heeft jouw 

enthousiasme voor de insectenallergie een aanstekelijke werking op mij gehad. Omdat onze 

karakters zo verschillend zijn, waren wij een mooie aanvulling op elkaar. Je hebt het voor 

elkaar gekregen mij meerdere keren uit mijn ‘comfort zone’ te trekken, zoals tijdens de last-

minute interviews voor de schrijvende pers, radio of TV om patiënten voor onze onderzoeken 

te werven. Onderzoek met jou is een sensatie.

I would like to thank the members of the assessment committee, prof. dr. K. Brockow, prof. dr. 

R.G. van Wijk and prof. dr. H.M. Boezen, for their time and effort to critically review this thesis.



Processed on: 8-2-2017Processed on: 8-2-2017Processed on: 8-2-2017Processed on: 8-2-2017

507840-L-bw-Vos507840-L-bw-Vos507840-L-bw-Vos507840-L-bw-Vos

128

Appendices

En dan bij wie het allemaal begon, dr. van Doormaal. Beste Jaap, iedereen die jou kent zal het 

met mij eens zijn dat jouw gedrevenheid en precisie in het onderzoek grenzeloos lijkt te zijn. 

Jij hebt mij voor het eerst met de wereld van onderzoek kennis laten maken in een project 

van de Junior Scientific Masterclass tijdens de bachelor geneeskunde welke uitmondde in een 

prachtige publicatie in de JACI. Je hebt mijn ogen geopend voor de patiënten waar jouw hart 

ligt, mensen met mastocytose, wat een spannende populatie! Onder jouw begeleiding heb ik 

in 2010 mijn eerste poster mogen presenteren op het ECNM congres in Stockholm. Ook heb je 

mij voor mijn wetenschappelijke stage bij Hanneke en Franzisca in München geïntroduceerd, 

waar uiteindelijk mijn PhD-onderzoek uit is voortgevloeid. Ik ben blij dat wij ook na jouw 

emeritaat onze samenwerking konden voortzetten.

Mijn kamergenoten: Harriëtte Smidt-Huizinga, Esther Klein Hesselink, Lisanne de Vos, Stefanie 

de Boer, en Hilde Hop. Harriëtte, mijn steun en toeverlaat als insider van de afdeling allergologie 

op de onderzoekskamer. Jij begreep als geen ander het spanningsveld dat onderzoek en 

klinische werkzaamheden soms met zich meebrengt op een afdeling. Ik ben blij dat wij af en 

toe lekker samen konden sparren. Esther, jouw doorzettingsvermogen is een inspiratie voor 

ons allen. Nooit werd het je teveel, ik denk dat wij later nog veel over je gaan horen. Lisanne, 

onze Excel en SPSS held. Ik heb ongelofelijk veel aan jouw tips gehad. Geweldig hoe jij zo open 

staat om de mensen om je heen te helpen. Stefanie, strakke organisatie en grootte precisie 

in je werk als PhDer maar ook in het organiseren van je bruiloft. Wat hebben wij met zijn alle 

genoten dat we dit grote evenement mee mochten maken! Hilde, voor je heerlijke humor. Het 

onderzoek heeft bij jou zeker niet altijd mee gezeten, maar toch verschijnt dan weer die lach 

op je gezicht. Je bent een kanjer.

Mijn onderzoek partners in crime, Bjorn van Anrooij en Eleonore Pettersson. Bjorn, 

gecombineerd PhD onderzoeker bij de hematologie en allergologie en ons raakvlak de 

mastocytose. Ik denk met plezier terug aan de congressen in Genève en Milaan die wij samen 

bezocht hebben, jij wist altijd de leuke ‘culturele’ activiteiten op te zoeken. Onze samenwerking 

in ons onderzoek naar mastocytose heeft mooie resultaten opgeleverd, maar ons verhaal 

eindigt nog niet, we zullen samen het grote genetica project nog afronden! Ella, een PhD 

onderzoeker bij de kinderen en voedselallergie. Het onderzoek naar Apolipoproteine B bracht 

ons bij elkaar, wat een prachtig idee van Ewoud om ons te koppelen. Met veel plezier heb ik 

met jou samen mogen werken, en we gaan nog door voor een mooie publicatie!

De leden van het lab klinische immunologie in Groningen. Mijn bijzondere dank gaat uit naar 

Brigitte Dijkhuizen, die mij wegwijs heeft gemaakt in het lab en de vele vriezers en zelf ook 

urenlang sera in de vriezer heeft gezocht omdat we herhaaldelijk bedachten nabepalingen te 

verrichten bij patiënten. Wat een werk! Ik kon je hulp en de tijd die je voor mij vrij maakte altijd 

ontzettend waarderen. Maar ook Janneke Heimweg en Marco van der Toorn hebben tijd voor 
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mij hebben uitgetrokken om mij te leren PBMCs te isoleren en bij jullie kon ik altijd terecht 

voor vragen. Martijn Nawijn, iemand die zonder iets terug te vragen mij altijd heeft bijgestaan, 

aangemoedigd en geholpen tijdens mijn lab werk in Wenen. Aan het einde van het traject ben 

je betrokken geraakt bij het genetica project, en hebt je met je inzicht als bioloog ontzettend 

veel voor ons medici betekend. Ik heb onze samenwerking altijd als zeer prettig ervaren.

Dear Michèle, my colleague, my friend. I love your curiosity and sincerity; we always have 

so many things to discuss and laugh about (who is the bad influence?). I admire your strong 

academic ambition and perseverance. Hopefully we will find many new adventures on our 

path as colleagues and as friends. My thanks is also going out to your department in Marburg, 

that gave me a great and inspiring welcome. My special thanks to Christian Möbs and Wolfgang 

Pfützner, who supported me in every way to perform the ELIFAB assays. Prof. dr. Pfützner also 

showed me what it is like to be a dermatologist in Marburg and let my enthusiasm about facial 

reconstruction even grow stronger.

A special thanks also to Barbara Bohle and her lab in Vienna, who taught me the basics in cell 

staining and FACS analysis while I was there for half a year. I have learned a lot about basic 

immunology from your staff and during the famous lab meetings. Thank you for welcoming 

me in you laboratory and putting effort in our research projects. Especially, I would also 

like to thank Birgit Nagl, Beatrice Jahn-Schmid and Claudia Kitzmüller for their nerves and 

understanding when teaching me the basics in the lab as an ignorant medicine student.

Zonder de medewerkers van het dagcentrum, de functie afdeling allergologie en het secretariaat 

van de allergologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen was het proefschrift 

niet tot een succesvol einde gekomen. Mijn bijzonder grote dank gaat uit de toppers Petra 

Ellerkamp en Teooka Polling, zonder jullie creativiteit en flexibiliteit in de planning zouden 

de tientallen proefsteken en de experimentele hoge dosis immunotherapie behandelingen 

nooit klaargespeeld zijn. Jullie enthousiasme en inzet zijn ontzettend belangrijk geweest, vele 

malen dank.

Beste Joost Wessels en collegae van de persvoorlichting van het UMCG, wat hebben jullie mijn 

onderzoek in een fantastische stroomversnelling gekregen door jullie twitter en facebook 

acties! Er was bijna niet meer tegen de telefoontjes en mailtjes in te werken. De omgang met 

jullie was ontzettend plezierig. Ik ben benieuwd naar het publicitaire offensiefje dat ons nog 

te wachten staat..

Mijn lieve vriendinnetjes en tevens paranimfen, Liselot en Sarah. Lotte, mensen komen en 

gaan, maar ik weet zeker dat jij altijd zult blijven. Jouw zorgvuldige aandacht en interesse 

in de mensen om je heen siert je enorm, en maken velen een gelukkiger mens. Dat weet ik 
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zeker. Lieve Saar, de eerste indruk die jij tijdens de tutorgroep bijeenkomst van het eerste jaar 

geneeskunde op mij hebt gemaakt zal ik nooit vergeten. Niemand kan verhalen zo levendig 

en indrukwekkend vertellen als jij. Ik was er ondersteboven van. Met jullie aan mijn zijde is het 

leven heerlijk. Ook al is er nu door de afstand en onze tijdrovende banen niet zo vaak meer 

de tijd om elkaar op te zoeken, het is meteen weer als vanouds als we elkaar weer zien. Wat 

ontzettend fijn dat jullie mij in het uur der waarheid terzijde willen staan!

Lieve mam en pap, bedankt dat jullie mij hebben gemaakt tot wie ik nu ben, voor al jullie 

investeringen in mij. Mam, voor je onvoorwaardelijke geloof in mij en het geven van 

een voorbeeld waar ik naar wil leven. Jij hebt werkelijk een onuitputtelijke voorraad 

doorzettingsvermogen en wilskracht. Pap, mijn filosofeer maatje die mij heeft leren denken 

in oplossingen in plaats van problemen. Jouw brede interesse, als accountant zelfs in de 

geneeskunst, en je vermogen tot analytisch denken is ongeëvenaard. Ik ben ontzettend trots 

dat ik mij jullie dochter mag noemen.

Lieve Jorga, lief zusje, lief vriendinnetje. Wat heerlijk dat we na jaren student-zijn toch nog 

de kans kregen om in mijn laatste jaar als PhD kandidaat samen te gaan wonen in hetzelfde 

studentenhuis in Groningen. Het was een spannend voorstel maar ik ben blij dat we deze kans 

met beide handen hebben aangegrepen. Je hebt dit jaar de hoogte punten rond de klinische 

onderzoeken en de pers meegemaakt maar ook de moeilijke momenten van het doen van 

onderzoek. Dank je wel voor je luisterend oor en steun. Wat ben ik dankbaar dat ik jou als zusje 

heb.

Lieve Alexander, samen met jou door het leven gaan is het mooiste wat er is. Bedankt voor je 

warmte, steun, en eindeloze liefde. Dat we nog lang van elkaar mogen genieten!
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Byrthe Jorga Petra Ruth Vos werd geboren op 28 februari 1988 in Groningen. In 2007 behaalde 

zij het VWO diploma aan het Aletta Jacobs college in Hoogezand. Datzelfde jaar startte ze met 

de studie geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

 Tijdens de bachelor fase van haar studie geneeskunde behaalde zij het certificaat voor 

de Junior Scientific Masterclass en kwam zij tijdens een proefproject onder begeleiding van 

dr. van Doormaal bij de afdeling interne geneeskunde in aanraking met het onderzoek naar 

mastocytose. Hierdoor kwam zij ook in contact met dr. Oude Elberink, allergoloog, die haar 

introduceerde in de fascinerende link tussen mastocytose en insectenallergie. In het kader van 

haar studie geneeskunde deed Byrthe haar wetenschappelijke stage naar risicofactoren voor 

het falen van immunotherapie voor insectenallergie in 2010 op de afdeling dermatologie en 

allergologie van de Ludwig-Maximilian University te München onder begeleiding van prof. 

Ruëff. Gefascineerd door onderzoek op dit terrein startte Byrthe een MD/PhD traject onder 

begeleiding van prof. Dubois, prof. Ruëff en dr. Oude Elberink. 

 Tijdens het MD/PhD traject werden de co-schappen in Groningen, Deventer en Zwolle met 

het promotieonderzoek gecombineerd. De klinische trials werden in het UMCG uitgevoerd 

terwijl ze voor laboratorium onderzoek in 2014 een half jaar naar Wenen ging. Zij deed 

daar onderzoek naar T-cellen bij de afdeling voor pathofysiologie en allergologie onder 

begeleiding van prof. Bohle. In haar laatste jaar als MD/PhD in 2016 volgde een derde, korte 

onderzoeksperiode in Marbug bij de afdeling klinische en experimentele allergologie onder 

begeleiding van Prof. dr. Pfützner en dr. Möbs. In november 2016 rondde zij haar proefschrift 

af. Eind 2016 behaalde Byrthe tevens haar artsenbul.




