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Achtergrondinformatie
Jaarlijks worden zo’n 300 kinderen en jongeren gediagnostiseerd 
met een inflammatoire darmziekte, ofwel Inflammatory Bowel 
Disease (IBD). Hieronder vallen de ziektebeelden Ziekte van 
Crohn (ZvC), colitis ulcerosa (CU) en niet-gespecificeerde colitis 
(IBD-U), waarbij ondanks volledige diagnostiek geen onderscheid 
gemaakt kan worden tussen ZvC en CU. IBD kent perioden van 
darmontsteking (opvlammingen) die afgewisseld worden met 
perioden zonder actieve ontsteking (ziekte in remissie). Klachten 
waarmee kinderen met IBD zich veelal presenteren zijn buikpijn, 
diarree, bloed bij de ontlasting, gewichtsverlies, vermoeidheid en 
achterblijvende groei. Naast ontsteking van het maagdarmkanaal, 
heeft 25% van de IBD-patiënten ook klachten buiten het 
maagdarmkanaal, zoals gewrichtsaandoeningen, huidafwijkingen, 
oogontstekingen en lever- en/of galwegziekten.
De gouden standaard voor het stellen van de diagnose is 
een kijkonderzoek van de maag en darmen (endoscopie) en 
het nemen van biopten (histopathologie). Dit is een invasief, 
tijdrovend en belastend onderzoek voor de patiënt, dat bij 
kinderen meestal onder narcose of diepe sedatie plaatsvindt in 
een gespecialiseerd kinder-maag-darm-lever centrum. 

IBD is niet te genezen, en daardoor chronisch. De patiënten 
worden, ook wanneer de ziekte in remissie is, goed in de gaten 
gehouden en moeten geregeld voor controle naar het ziekenhuis 
komen. Levenslange behandeling met ontstekingsremmers en/
of middelen die de afweer onderdrukken is noodzakelijk. Een 
goede behandeling, met als gevolg goede ziektecontrole, leidt 
tot vermindering van complicaties. Bij de behandeling van IBD 
wordt er gestreefd naar complete afwezigheid van ontsteking 
in de darmwand, ‘mucosal healing’ (MH) genoemd. Volledige 
afwezigheid van ontstekingsactiviteit kan ook via endoscopisch 
onderzoek en biopten bevestigd worden. Deze invasieve 
onderzoekstechniek is minder geschikt voor het monitoren van de 
ziekte, dat wil zeggen het periodiek meten van de ziekteactiviteit. 
Recent onderzoek heeft aangetoond dat de ziekteactiviteit ook 
goed bepaald kan worden door het meten van een stof in de 
ontlasting, namelijk het fecaal calprotectine (FC). Calprotectine is 
een eiwit dat in grote hoeveelheden in het cytosol van neutrofiele 
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granulocyten voorkomt, en is een marker voor ontsteking. Sinds 
het jaar 2000 is de diagnostische waarde van FC in tal van studies 
geëvalueerd en het blijkt zeer geschikt om patiënten met hoog 
risico op IBD van laagrisicopatiënten te onderscheiden. Sinds 
2013 wordt FC ook gebruikt om de ziekteactiviteit in kinderen 
en tieners met IBD te monitoren, middels periodieke meting 
in ingezonden ontlasting monsters. Nog voordat de ziekte 
daadwerkelijk klachten geeft (opvlamt), stijgt de concentratie 
van het signaaleiwit al in de ontlasting. Bij het op FC-gebaseerde 
monitoren wordt er gebruik gemaakt van een bepaald 
streefgebied dat correspondeert met MH. Vallen de gemeten FC-
concentraties boven het streefgebied, dan is er sprake van actieve 
ziekte en is een remissie-inductiebehandeling geïndiceerd om de 
FC-concentraties weer in het streefgebied te krijgen. 
Waar een oplopende trend van FC een voorspeller is voor een 
op handen zijnde opvlamming, kan een dalende trend van FC 
gebruikt worden om een gunstige respons op behandeling vast 
te stellen. FC is daarmee wellicht ook een goede marker om de 
effectiviteit van een ingestelde therapie te monitoren. 

De verschillende studies die staan beschreven in dit proefschrift 
omvatten 3 belangrijke thema’s; 
I. Personaliseren van de IBD-behandeling.
II. Optimaliseren van de op FC-gebaseerde controlemethode. 
III. Karakteristieken van kinderen met IBD-geassocieerde 

chronische galwegontsteking, ofwel primaire scleroserende 
cholangitis (PSC). 

In het voorliggende hoofdstuk staan de belangrijkste 
bevindingen van de studies in dit proefschrift samengevat. 
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie waarin de 
toekomstperspectieven worden besproken. Een algemene 
inleiding van dit proefschrift staat beschreven in hoofdstuk 1. 

I. Personaliseren van de IBD-behandeling
Het herhaaldelijk meten van FC ter evaluatie van de 
behandelrespons is een relatief nieuwe toepassing van deze 
ontlastingstest. In hoofdstuk 2 hebben we een systematisch 
literatuuronderzoek uitgevoerd, waarbij we in de elektronische 
databases PubMed en Embase gezocht hebben naar studies 
waarin calprotectine concentraties periodiek gecontroleerd 
werden bij patiënten met actieve IBD die een remissie-inductie 
behandeling ondergingen. We hebben uiteindelijk slechts 4 
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studies met alleen volwassen IBD-patiënten in onze meta-analyse 
kunnen opnemen. Bij al deze studies werd gebruik gemaakt 
van een FC-daling tot in een vooraf vastgesteld streefgebied. 
Studies waarbij slechts sprake was van een daling, zonder dat het 
streefgebied werd bereikt, werden als onvoldoende overtuigend 
ter zijde geschoven. Het beperkte aantal geschikte trials geeft 
goed weer dat het toepassen van FC om de behandelrespons 
te monitoren nog in de kinderschoenen staat. Omdat de 
geïncludeerde studies van hoge kwaliteit zijn, hebben wij toch een 
meta-analyse kunnen uitvoeren. We vonden dat een daling van 
de concentratie FC tot in het streefgebied bij een patiënt met een 
remissie-inductiebehandeling goed correleert met het verbeteren 
van het endoscopische beeld. Het bereiken van een FC-
concentratie in het streefgebied is derhalve een goede indirecte 
maat voor een succesvolle inductie behandeling. Er is vooralsnog 
geen consensus welk FC-streefgebied het beste correleert met 
MH, maar de meest gebruikte bovengrens voor patiënten met 
IBD in remissie is 250 μg/g. Een daling waarbij de FC-waardes ver 
boven het streefgebied blijven (>500 μg/g) wijst op persisterende 
ontstekingsactiviteit. (Zie figuur 1, hoofdstuk 9)

In de afgelopen 20 jaar heeft geneesmiddelenonderzoek 
bij kinderen met de ZvC en CU ertoe. geleid dat biologicals 
als infliximab en adalimumab voor deze patiëntencategorie 
ingezet kunnen worden als conventionele middelen falen. De 
afgelopen jaren is er een tendens ontstaan tot een “versnelde 
step-up” behandelstrategie, met vroege introductie van 
immuunmodulatoren in combinatie met biologicals (anti-TNFs), 
met als doel het ontstekingsproces vroegtijdig te onderdrukken 
en volledig herstel van de mucosa na te streven.
In hoofdstuk 3 hebben we gekeken of het herhaaldelijk meten 
van de FC-concentratie tijdens de remissie-inductiebehandeling 
(ter beoordeling van de behandelrespons – de conclusie van 
ons literatuuronderzoek in hoofdstuk 2), bruikbaar is in een 
kinder-IBD-cohort. Wij hebben hiervoor een groep kinderen 
met nieuw-gediagnosticeerde IBD gedurende het eerste jaar na 
diagnose nauwgezet gevolgd. We onderzochten of de tijd tot het 
bereiken van het FC-streefgebied voorspellend kan zijn voor een 
gunstig ziektebeloop op de langere termijn. We observeerden 
dat CU-patiënten vaker en sneller het FC-streefgebied bereikten 
dan patiënten met ZvC. Echter, de staat van remissie bleek bij 
CU-patiënten minder lang stand te houden dan bij patiënten 
met ZvC. Wij concludeerden dat het snel bereiken van het FC-
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streefgebied tijdens de inductiebehandeling (d.w.z. binnen 12 
weken) een voorspeller is voor langdurige remissie bij patiënten 
met ZvC, maar niet bij patiënten met CU. Deze bevinding 
suggereert dat een patient wiens FC-metingen niet binnen 12 
weken in het streefgebied terechtkomen baat kunnen hebben bij 
een “versnelde step-up” behandeling met meer agressieve anti-
TNF-therapie. 

Methotrexaat (MTX) is een immunomodulerend medicijn dat 
gebruikt kan worden als onderhoudsbehandeling bij patiënten 
met ZvC. MTX wordt momenteel nog niet goed benut als 
behandeloptie bij kinderen met ZvC. Gegevens over de effectiviteit 
en tolerantie bij kinderen en tieners is schaars. In hoofdstuk 
4 hebben we de klinische effectiviteit en tolerantie van MTX-
monotherapie na het falen van- of intolerantie voor thiopurine 
therapie, bepaald in een Nederlands multicentrum cohort 
(n=113). Twaalf maanden na starten had 52% van de kinderen 
met ZvC nog steeds profijt van de MTX-behandeling. Met deze 
studie concludeerden wij dat MTX een goede alternatieve 
onderhoudsbehandeling is voor kinderen met ZvC, vooral 
wanneer er sprake is van intolerantie voor thiopurine. Het 
inzetten van MTX-onderhoudsbehandeling kan een overstap 
naar duurdere en agressievere anti-TNF-medicatie uitstellen of 
voorkomen.    

II. Optimaliseren van de op FC-gebaseerde controlemethode
Het monitoren van de ziekteactiviteit op basis van herhaaldelijke 
FC-metingen is patiëntvriendelijker dan het frequent herhalen 
van endoscopisch onderzoek. Vooral bij patiënten die klachten 
structureel onder-rapporteren en patiënten die naast IBD ook 
het prikkelbare darmsyndroom hebben heeft het monitoren 
van FC-meerwaarde. In het 2e deel van dit proefschrift hebben 
wij ons gefocust op de pre-analytische en analytische factoren 
die van invloed kunnen zijn op het calprotectine testresultaat. 
Veel behandelaars laten de patiënt thuis het ontlastingsmonster 
opvangen om het vervolgens per post, zonder specifieke 
temperatuur restricties, naar het ziekenhuislaboratorium te laten 
verzenden. Vanaf het moment dat de FC test op de markt werd 
geïntroduceerd werd aangenomen dat het eiwit calprotectine 
stabiel bleef bij kamertemperatuur, en dat het verzenden per 
reguliere post geen invloed zou hebben op de het meetresultaat. 
Wij kwamen erachter dat de stabiliteit van FC  nauwelijks in 
wetenschappelijke publicaties is beschreven. In hoofdstuk 5 
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hebben wij de stabiliteit van FC bij kamertemperatuur (ca. 20 
graden Celsius) onderzocht en bleek dat deze minder goed 
is dan gedacht. Wanneer de omgevingstemperatuur rond de 
20 graden Celsius is kan de concentratie FC al in de eerste 24 
uur na verzamelen aanzienlijk afnemen. Onze experimenten 
laten een verdere daling tot circa 60% van de oorspronkelijke 
concentratie na 6 dagen. Onze experimenten tonen aan dat de 
gemeten FC-concentratie in ingestuurde ontlastingsmonsters 
een onderschatting kunnen zijn van de werkelijke ziekteactiviteit. 
Dit kan in het grijze gebied (tussen 250 en 500 >g/g) leiden 
tot verkeerde behandelbeslissingen. Op basis van deze 
studieresultaten adviseren wij bij uitslagen in het grijze gebied 
de FC-test te herhalen. Voor accurate metingen is het van belang 
dat het ontlastingsmonster tot aan analyse in het laboratorium 
gekoeld (4°C) wordt bewaard. Een andere oplossing om het verval 
van FC bij kamertemperatuur te voorkomen is om de meting 
direct na verzamelen te doen met behulp van een FC sneltest.

Op dit moment zijn er verschillende FC-sneltesten in omloop. 
Hierbij hoeft de patiënt de ontlasting niet op te sturen, maar kan 
de patiënt zelf de calprotectine concentratie meten met behulp 
van een testkit en een app op de mobiele telefoon. In hoofdstuk 
6 hebben wij de bestaande FC-sneltesten en bijbehorende FC-
laboratoriumtesten van 3 verschillende fabrikanten met elkaar 
vergeleken. We wilden weten of de meting van calprotectine in 
de ontlasting met behulp van een sneltest (lateral flow-based 
methode) even betrouwbaar is als de calprotectine test die 
altijd in het ziekenhuis wordt uitgevoerd (ELISA-methode). We 
vonden dat alledrie sneltesten in de lagere regionen (d.w.z. bij 
concentraties onder de 500 µg/g) goed overeenkwamen met de 
laboratoriumtesten. In de hogere regionen kwamen de metingen 
minder goed overeen. Wij concluderen dat de sneltesten en 
laboratoriumtesten afwisselend gebruikt kunnen worden voor 
het uitsluiten van een opvlamming, mits ze van dezelfde fabrikant 
zijn. De overeenkomst tussen de verschillende fabrikanten is 
matig. Wij ontraden het afwisselend gebruik van FC testen van 
verschillende fabrikanten bij een en dezelfde patient aangezien dit 
kan leiden tot overinterpretatie van dalingen of stijgingen van het 
calprotectine over tijd. 
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III. Karakteristieken van kinderen met IBD-geassocieerde 
primaire scleroserende cholangitis.
In het 3e deel van dit proefschrift maken we een uitstapje naar 
een sterk aan IBD geassocieerde ziekte, namelijk chronische 
galwegontsteking (of primaire scleroserende cholangitis (PSC)). 
PSC is een zeldzame cholestatische leverziekte en zo’n 80% van 
de PSC-patiënten heeft ook IBD. Wanneer de ziekte ontstaat 
op de kinderleeftijd loopt dit percentage PSC-IBD zelfs op tot 
bijna 100%. Over het beloop van dit ziektebeeld bij kinderen is 
maar weinig bekend. In hoofdstuk 7 hebben we daarom de tijd-
tot-complicatie curves van 2 onafhankelijk Nederlandse PSC-
cohorten onderzocht. We observeerden dat een kwart van de 
kinderen met PSC reeds in de eerste 5 jaar na diagnose te maken 
kreeg met ernstige complicaties (o.a. bacteriële galweginfecties 
en portale hypertensie), dan wel progressie van leverziekte 
had waarvoor op termijn levertransplantatie noodzakelijk 
was. Daarnaast hebben we laten zien dat PSC ontstaan op de 
kinderleeftijd een vergelijkbaar beloop kent als PSC ontstaan op 
de volwassen leeftijd, waarbij er geen verschillen waren te zien in 
de frequenties van levertransplantatie en in de gemiddelde tijd-
tot-levertransplantatie. Onze bevindingen moeten beschouwd 
worden als een wake-up call voor kinderartsen die patiënten 
met PSC begeleiden. Zij dienen patiënten en hun ouders in een 
vroeg stadium van de ziekte te counselen voor het ontwikkelen 
van ernstige complicaties waarvoor zelfs levertransplantatie 
noodzakelijk kan zijn. 

Bij het ontstaan van PSC zijn meerdere factoren van belang, 
zoals dat ook het geval is bij IBD. Zowel omgevingsfactoren (o.a. 
roken) als genetische factoren spelen bij het ontstaan van de 
ziekte een rol. Genetisch onderzoek bij duizenden volwassen 
PSC-patiënten heeft, op het moment van schrijven, al meer dan 
30 gen-mutaties aangetoond die mogelijk bijdragen aan het 
ontstaan van PSC. Een groot deel van de erfelijkheidsfactoren is 
echter onbekend en de huidige onderzoeksresultaten hebben 
nog geen nieuwe behandelopties opgeleverd. De focus van 
genetisch onderzoek van complexe ziekten verschuift de 
laatste jaren van het identificeren van genetisch geassocieerde 
regio’s naar de identificatie van causale (ziekte-veroorzakende) 
varianten met grote effecten op gen-functie. Omdat deze causale 
varianten met grotere functionele effecten vaker gezien worden 
bij zeldzame of extreme subtypen van een ziekte, hebben wij in 
hoofdstuk 8 onderzoek gedaan naar het erfelijk materiaal (DNA) 
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van kinderen die op jonge leeftijd PSC hebben ontwikkeld en van 
hun biologische ouders. Analyse van het DNA levert een enorme 
lijst met genetische varianten op, ook in gezonde individuen. 
Het is dus niet direct duidelijk welke genetische varianten echt 
van invloed zijn op het ontstaan van de ziekte. Door een trio-
analyse uit te voeren, dat wil zeggen door tevens het DNA van de 
biologische ouders te analyseren, is het mogelijk om direct vast 
te stellen welke varianten van de ouders overgeërfd zijn en welke 
nieuw ontstaan (de novo) zijn in de patiënt. Met deze techniek 
hebben we 13 nieuwe genetische varianten geïdentificeerd 
die mogelijk betrokken zijn bij het ontstaan van PSC. Verder 
fundamenteel onderzoek van deze genetische varianten zal dit 
moeten uitwijzen. 

Overweging
Met dit proefschrift hebben wij geprobeerd een bijdrage te 
leveren aan de ontwikkeling van gepersonaliseerde zorg voor 
kinderen met IBD. Of de huidige strategieën daadwerkelijk als 
“gepersonaliseerd” opgevat moeten worden valt te betwisten. 
Het merendeel van de tot dusver gepubliceerde studies maakt 
gebruik van prognostische factoren om categorieën van 
patiënten te kunnen onderscheiden en zijn dus niet volledig 
afgestemd op het individu. De gepersonaliseerde zorg die nu 
wordt toegepast is eigenlijk niet meer dan het stratificeren van 
patiëntengroepen en zou daarom beter “gestratificeerde zorg” 
genoemd kunnen worden. De WHELP-studie (hoofdstuk 8) 
geeft ons een glimp van wat we in de komende jaren kunnen 
verwachten van “op het individu afgestemde zorg”. In de toekomst 
zal het mogelijk worden om, op basis van het genetisch profiel, 
van elke individuele patiënt het onderliggende pathologische 
mechanisme vast te stellen. Hierdoor kan veel sneller de juiste 
behandeling worden ingezet, waarbij onnodige blootstelling 
aan schadelijke, of soms zelfs onwerkzame medicamenteuze 
behandelingen voorkomen kan worden. Daarnaast zullen 
verdere ontwikkelingen in de moleculaire geneeskunde het 
mogelijk maken om doelgerichter te behandelen. De IBD zorg zal 
geleidelijk aan verschuiven van de huidige ‘gestratificeerde zorg’, 
via ‘gepersonaliseerde zorg’ naar uiteindelijk echt ‘precisie zorg’.
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DANKWOORD
Op 9 oktober 2019 ga ik promoveren, iets wat ik een paar jaar 
geleden echt nooit had kunnen bedenken en ook zeker niet iets 
wat ik zomaar in mijn eentje had kunnen doen. Ik wil daarom de 
volgende mensen bedanken; 

Zonder de deelname van de vele kinderen, ouders, maar ook 
volwassen IBD & PSC patiënten aan de verschillende studies, was 
dit proefschrift er zeker niet geweest. Dank daarvoor! 

Dr. Patrick van Rheenen, de persoon aan wie ik dit hele 
promotietraject te danken heb. Patrick, zonder jouw 
enthousiasme was ik deze uitdaging echt nooit aangegaan. We 
leerden elkaar tijdens de bachelor fase van mijn studie al kennen, 
toen jij mijn stageverslag van Colombia mocht beoordelen. Het 
oordeel ‘naïef en ontwapenend’ ben ik nooit vergeten. Toen ik 
een jaar later een optie voorbij zag komen om onderzoek te doen 
naar IBD in kinderen heb ik je direct gemaild en zo ontstond een 
mooie samenwerking. Je bent een supervisor die altijd voor zijn 
studenten klaar staat, maar bovenal ook altijd geïnteresseerd 
in wat er buiten het onderzoeksgebeuren allemaal plaatsvindt. 
Dit heeft geresulteerd in vele fijne gesprekken, van boerderijen 
en het principe van monitoren van melkkoeien tot aan jouw 
avonturen en ervaringen in Afrika. Ontzettend bedankt voor alles!  

Prof. dr. Henkjan Verkade, beste Henkjan, hartelijk dank voor 
alle hulp en ondersteuning bij het tot stand komen van dit 
proefschrift. Jouw gedreven feedback op mijn schrijfsels dreven 
mij soms tot wanhoop, maar ik moet bekennen dat het werk er 
wel altijd beter van werd. En of het nou het onderzoek betrof of 
een van mijn wielren-avonturen, ook jij bent altijd geïnteresseerd. 
Dank daarvoor! 

Ook Prof. dr. Rinse Weersma, wil ik bedanken voor de fijne 
begeleiding en de kans om mee te draaien in de IBD & Genetica-
researchgroep. Met de WHELP-studie was ik even totaal uit mijn 
comfort-zone, maar ik ben erg dankbaar voor deze waardevolle 
verdieping van mijn proefschrift. 

Dr. Cleo van Diemen, lieve Cleo, onwijs bedankt voor de fijne 
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begeleiding tijdens mijn speurtocht in Genetica-land. Jouw 
enthousiasme, vertrouwen en geduldige antwoorden op al mijn 
vragen hebben mij enorm geholpen. 

Graag wil ik de leden van de leescommissie, prof. dr. GH 
Koppelman, prof. dr. JC Escher en prof. dr. G Dijkstra, bedanken 
voor het beoordelen van dit proefschrift. 

Lieve Anke Heida, dit promotietraject was zonder jouw hulp, 
duizend tips en tricks en zeer succesvolle eigen promotietraject 
echt niet zo van een leien dakje gegaan. Jouw thesis heb ik het 
afgelopen jaren als een soort bijbel bij mij gedragen en ik wil je 
dan ook ontzettend bedanken voor al je hulp en gezelligheid! 

Linda Joosse, bedankt voor de fijne samenwerking! Ik denk dat 
het spreekwoordelijk gezegde ‘de koe bij de hoorns vatten’ op ons 
beide wel van toepassing is. We waren een lekker snel en efficiënt 
team. Hoog tijd dat we die fles rosé een keer gaan ontkurken! 

WHELP-study hoofdonderzoekers, Barara de Koning, Tim de 
Meij, Obbe Norbruis, Victorien Wolters en Bart Koot, heel erg 
bedankt voor jullie medewerking aan de WHELP-study. Ik wil 
hier ook graag Dianne Jansen bedanken voor al haar hulp bij het 
verwerken van de bloedsamples van de WHELP-studie. And also 
a special thanks to Ruggero Barbieri for his help and support on 
how to handle big genetic data.

Tevens wil ik ook alle onderzoekers van de IBD & Genetica-
researchgroep (de Weersma-groep) bedanken. Ik ben onder 
de indruk wat jullie als groep samen presteren en houd jullie 
prestaties in de gaten! Zowel op Pubmed als op Strava ;) 

Kinder-MDL artsen van het UMCG, Rene Scheenstra, Frank 
Bodewes en Hubert van der Doef, bedankt voor jullie hulp bij 
mijn onderzoeken. 

Studenten van het SELFIE-2 team, Anne, Shatha en Joy, bedankt 
voor jullie hulp bij het opzetten en uitvoeren van de SELFIE-2 
studie. Het was vooral een logistieke challenge, met honderden 
calprotectine thuistest readings, maar het was het allemaal meer 
dan waard! 
Tevens wil ik hier Koos & Lucie bedanken voor de fijne 
begeleiding van de studenten in het lab en uiteraard ook Anneke 
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Muller Kobold voor het bewaren van het overzicht, interesse en 
alle hulp bij het uitvoeren en analyseren van de studies. 

Ik wil Anoek Houben bedanken voor haar hulp bij het ontwerpen 
van de animatie voor het SELFIE2-project, maar ook het ontwerp 
van de lay-out en kaft van dit proefschrift. Het blijft leuk dat we 
elkaar op deze manier dan toch in het werk tegenkomen, ondanks 
dat we zulke verschillende kanten op zijn gegaan.
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