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Nederlandse samenvatting Inflammatoire darmziekten (inflammatory bowel diseases, (IBD)) zijn chronische 
ontstekingsziekten van de darmen gekenmerkt door het aanwezig zijn van zweren 
in de darm. De meest bekende ziekten zijn de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. 
Deze ziekten worden gekenmerkt door klachten als diarree, buikpijn, vermoeidheid 
en gewichtsverlies. De precieze oorzaak van inflammatoire darmziekten is onbekend 
en er is geen medicamenteuze therapie die inflammatoire darmziekten definitief kan 
genezen. De soort behandeling is afhankelijk van de ernst en verspreiding van de 
ziekte in het maag-darmkanaal. De meest gebruikte medicamenteuze behandeling 
voor colitis ulcerosa is mesalazine welke afhankelijk van waar de ziekte in de dikke 
darm zit in tabletten, klysma’s en zetpillen voorgeschreven kan worden. Daarnaast 
is anti-TNF-alpha een belangrijke medicamenteuze therapie bij zowel de ziekte van 
Crohn als colitis ulcerosa. Dit zijn in de fabriek gemaakte antistoffen die de ontsteking 
kunnen remmen door het TNF-alpha eiwit te blokkeren. Dit medicijn is onder andere 
bekend als Infliximab en Adalimumab welke via een infuus of injectie toegediend 
kunnen worden. 

Het doel van dit proefschrift is om de medicamenteuze behandeling van patiënten 
met inflammatoire darmziekten te verbeteren. In hoofdstuk 1 wordt gestart met een 
algemene introductie op het thema van dit proefschrift: complicaties en optimalisatie 
van mesalazine en anti-TNF-alpha therapie voor inflammatoire darmziekten. 

Deel 1: mesalazine

In hoofdstuk 2 beschrijven we patiënten die overgevoelig zijn voor mesalazine en 
een ontstekingsreactie vertonen (koorts, verhoogde ontstekingseiwitten, braken en 
diarree) na gebruik van mesalazine. Deze zelfde symptomen lieten zij zien na het 
op proef herstarten van de medicatie van een ander merk. Deze patiënten lijken dus 
overgevoelig te zijn voor dit ontstekingsremmende medicijn. Onderzoek laat zien 
dat het soms mogelijk is patiënten te desensitiseren; dit is het ongevoelig maken 
van een overgevoeligheidsreactie door lage opklimmende doseringen toe te dienen 
van het betreffende medicijn. Tijdens ons drie daagse desensitisatie protocol zagen 
we echter dat het niet mogelijk is om deze patiënten met deze vorm van een 
overgevoeligheidsreactie ongevoelig te maken voor deze bijwerkingen. 

Zeldzame bijwerkingen van mesalazine zijn leverschade, nierschade en acute al-
vleesklierontsteking. In hoofdstuk 3 beschrijven we een patiënt met colitis ulcerosa 
die een door mesalazine uitgelokte auto-immuun hepatitis (leverontsteking) en pri-
maire scleroserende cholangitis (galwegvernauwing) overlap syndroom ontwikkelde. 
In dit hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van alle patiënten waarbij deze 
zeldzame leverschade als gevolg van mesalazine is beschreven. We raden aan de lever-
waarden in het bloed vooraf en tijdens gebruik van mesalazine te controleren. Nier-
schade (nefrotoxiciteit) is ook een zeldzame complicatie beschreven bij mesalazine 
gebruik. Gegevens uit klinische onderzoeken wijzen op een jaarlijks risico van 0,26% 
en gegevens verkregen vanuit een vragenlijst aan maag-darm-leverartsen, schatten dit 
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in 1 op de 4000 patiëntjaren voorkomt. Het doel van hoofdstuk 4 is om de klinische 
kenmerken van deze ernstige bijwerking te karakteriseren en vervolgens een gene-
tische analyse uit te voeren om het risico op de zeldzame maar ernstige bijwerking te 
voorspellen. De nierschade bleek na ongeveer 3 jaar mesalazine gebruik op te treden 
en herstelde bij 30% van de patiënten na staken van het medicament terwijl 10% 
nierdialyse nodig had. Er bleek een genetische gevoeligheid voor het ontwikkelen 
van deze nierschade te bestaan die mogelijk gebruikt kan worden om deze ernstige 
bijwerking te voorspellen. 

Deel 2: anti-TNF-alpha

Antistoffen gericht tegen TNF alpha (anti-TNF-alpha) zoals Infliximab en Adalimumab 
worden bij zowel de ziekte van Crohn als colitis ulcerosa gebruikt. Tegen deze in de 
fabriek gemaakte antistoffen kan het lichaam zelf antistoffen maken omdat ze als 
vreemd eiwit worden herkend. Zowel de gefabriceerde antistoffen als de antistoffen 
door het lichaam gemaakt worden kunnen in het bloed gemeten worden. Het nut van 
het meten van deze spiegels is dat de dosis geoptimaliseerd en eventueel het medicijn 
beter gestopt kan worden. In Hoofdstuk 5 hebben we vastgesteld dat er een goede 
correlatie bestaat tussen de verschillende meetmogelijkheden en meetmethoden om 
spiegels en antistoffen tegen Infliximab en Adalimumab te meten. Deze vergelijking is 
gedaan met 3 meetmethoden van 3 verschillende instituten (Sanquin, Leuven en een 
commercieel verkrijgbare kit; BMD). 

Infliximab (merknaam Remicade) en Adalimumab (merknaam Humira) zijn 
inmiddels uit patent en er zijn tegenwoordig verschillende infliximab en adalimumab 
biosimilars beschikbaar. Een biosimilar is een gefabriceerd eiwit dat soortgelijk is 
aan het origineel. Deze biosimilars herkennen naar verwachting hetzelfde TNF-alpha 
eiwit, maar worden op de markt gebracht voor een veel lagere prijs. Voorbeelden 
van Infliximab biosimilars zijn onder andere CT-P 13 (merknamen Inflectra en 
Remsima). In Hoofdstuk 6 hebben we aangetoond dat de tweede generatie anti-TNF-
alpha-geneesmiddelen (zoals Golimumab, Etanercept en Certolizumab) een sterkere 
werking tegen het TNF-alpha eiwit hebben vergeleken met de eerste generatie anti-
TNF-alpha-geneesmiddelen zoals Infliximab en Adalimumab. We toonden ook aan 
dat de originele Infliximab (Remicade) en de Infliximab biosimilar CT-P13 (Inflectra) 
hetzelfde TNF-alpha neutraliserende vermogen hebben en dus even sterk werken. 
Verder laten we zien dat antistoffen tegen de originele Infliximab (Remicade) 
kruisreactiviteit vertonen ten opzichte van de infliximab biosimilar CT-P13 (Inflectra), 
hetgeen bewijst dat de CT-P13 (Inflectra) IFX biosimilar op dezelfde manier door de 
afweer worden herkend. 

Zoals beschreven, ontwikkelen sommige patiënten die worden behandeld met 
Infliximab of Adalimumab antistoffen tegen het geneesmiddel. Hoewel de gelijktijdige 
toediening van een immunosuppressivum de ontwikkeling van deze antistoffen 
verminderd, kunnen we momenteel niet voorspellen welke patiënten het risico 
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lopen om deze antilichamen te ontwikkelen. Onlangs hebben genetische studies 
risicovarianten geïdentificeerd die een rol spelen bij de ontwikkeling van deze 
antilichamen. In Hoofdstuk 7 konden we het HLA-DQA1 * 05-allel repliceren dat 
geassocieerd is met de vorming van antilichamen tegen Infliximab en Adalimumab 
bij patiënten met inflammatoire damziekten. We identificeerden ook acht suggestieve 
associatiesignalen in niet-HLA-regio’s die moeten worden gerepliceerd in grotere 
cohorten. In hoofdstuk 8 hebben we een farmacokinetisch model ontwikkeld dat kan 
worden gebruikt om medicijn spiegels (therapeutic drug monotoring (TDM)) van 
infliximab bij patiënten met inflammatoire damziekten te optimaliseren. Simulaties 
van het model laten zien dat dosering om de 12 weken in plaats van om de 8 weken kan 
worden overwogen bij de behandeling van patiënten met inflammatoire damziekten 
met infliximab. Dit kan alleen bij patiënten die geen antistoffen tegen Infliximab 
vertonen. Deze strategie vermindert Infliximab-therapie gerelateerde bezoeken aan 
het ziekenhuis en zorgt voor besparing op zorgkosten. Studies hebben aangetoond dat 
de Infliximab concentratie in het weefsel correleert met een betere en aanhoudende 
respons op de ziekte van Crohn en dat Infliximab zijn effect tenminste gedeeltelijk 
uitoefent door lokale ontstekingsremmende effecten in de darm. Infliximab wordt 
normaal gesproken toegediend via een infuus. Lokale injectie van Infliximab in 
een fistel bij deze ziekten van Crohn is ook effectief gebleken. Ook wordt gewerkt 
aan toediening van infliximab onder de huid in plaats van via een infuus. In dit 
proefschrift beschrijven we de colopulse-technologie wat een capsule is die specifiek 
is ontwikkeld om een medicijn in het laatste deel van de dunne darm en in de dikke 
darm af te geven (hoofdstuk 9). Deze lokale toediening zou ideaal kunnen zijn voor 
Crohn-patiënten met actieve ziekte van het laatste stuk va de dunne darm met als 
grote voordelen dat ze geen infuus meer hoeven en niet meer naar het ziekenhuis 
hoeven te komen. Hiervoor presenteren we in hoofdstuk 10 een studieprotocol naar 
toediening van Infliximab via in de door ons ontwikkelde colopulse capsule. Het doel 
van dit protocol is om aan te tonen dat gerichte afgifte van infliximab in de darm even 
goed werkt als via een toediening via een infuus. Deze studie zal door mijn opvolger 
worden uitgevoerd. 

Concluderend beschrijven wij in dit proefschrift een aantal problemen bij de 
behandeling van patiënten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa met mesalazine 
en anti-TNF-alpha antistoffen en geven wij suggesties hoe we dit kunnen verbeteren. 
Een genetisch paspoort kan waarschijnlijk de kans op bijwerkingen en het risico op 
het ontwikkelen van antistoffen voorspellen. Het meten van spiegels en het opsporen 
van antistoffen tegen een infliximab en adalimumab kan de behandeling met deze 
medicijnen verbeteren. Het gebruik van nieuwe tabletvormen die medicijnen 
precies terplekke van de ontsteking in de darm kunnen afgeven is een veelbelovende 
ontwikkeling voor de toekomstige behandeling van patiënten met IBD.  
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Dankwoord Een proefschrift schrijf je niet alleen. Daarom wil ik graag een aantal mensen bedanken. 

Allereerst mijn promotores, 

Prof. Dr. G. Dijkstra, beste Gerard, tijdens mijn tijd als ANIOS in het Martini ziekenhuis 
heb ik je leren kennen. Ik was onder de indruk van je enthousiasme, inspiratie en 
gedrevenheid welke chaotisch goed georganiseerd bleek. Ik heb veel van je mogen 
leren zowel qua patiëntenzorg als op wetenschappelijk gebied. Als ANIOS kon ik in je 
drukke agenda bij je terecht om de ‘schriftelijke controles’ te bespreken waar ik veel 
van leerde en ondertussen bespraken we de lopende studies en mogelijkheden. Ik 
wil je bedanken voor het vertrouwen dat je in me hebt gehad wat uiteindelijk heeft 
geresulteerd in dit proefschrift en mijn opleidingsplek tot MDL-arts. 

Prof. Dr. R.K. Weersma, beste Rinse, als tweede promotor heb je mij kennis laten maken 
met de genetica. Ik wil je bedanken voor de begeleiding en uitleg van deze andere kant van 
de IBD voor mij als klinische dokter. Ik heb veel bewondering voor jouw werkzaamheden 
als klinische dokter, wetenschapper, hoofd van de afdeling en muzikant (waar ik thuis 
tijdens jullie repetities op 25 meter hemelsbrede afstand soms van kan meegenieten). 

Daarnaast gaat mijn dank uit naar de beoordelingscommissie, Prof. Dr. H.J. Verkade, 
Prof. Dr. C.J. van der Woude en Prof. Dr. C.Y. Ponsioen voor de positieve beoordeling 
van mijn proefschrift. 

Prof. dr. K.N. Faber, beste Klaas-Nico, dank voor de hulp en input bij het doen van het 
anti-anti-TNF-alpha antistoffen stuk. De lab-besprekingen op dinsdagmiddag op het lab 
waren voor mij als klinische dokter wat verwarrend, maar toch werden er steeds weer 
goede plannen gemaakt voor het antistoffen stuk. Dank voor je begeleiding hierbij. 

Ook gaat mijn dank uit naar prof. dr. J.H. Kleibeuker, beste Jan, dank voor het 
vertrouwen in mij en het toekennen van een opleidingsplek tot MDL-arts. 

Daarnaast wil ik Tjasso Blokzijl bedanken. Jij hebt eigenlijk samen met Gerard de 
eerste vorm van biobanking opgezet en ik mocht daar gebruik van maken. Uren 
zoeken in de diepvries op het laboratorium tussen het visite lopen door. Ik kijk er 
met een glimlach op terug. En dank natuurlijk voor het uitvoeren van alle tests van 
hoofdstuk 5 en 6 en het uittesten van de BMD ELISA. 

Dr. Marina Maurer wil ik bedanken voor de fijne samenwerking. Onder jouw leiding 
verliep de BIOCOP studie succesvol waarbij we zelf ook nog geparticipeerd hebben 
als gezonde proefpersonen met een nachtje opname bij PRA. 

Daarnaast wil ik dr. Lieke Spekhorst bedanken voor de leuke en gezellige 
samenwerking en het mij inzicht laten geven in de genetica en IBD. Beste Lieke, 
dankjewel en nog heel veel succes met je verdere opleiding tot MDL-arts. 
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Verder wil ik natuurlijk alle mede-auteurs van de artikelen bedanken en de goede 
samenwerking met o.a. onze collega’s in Leuven en van de apotheek hier in het UMCG. 

Jurya Glansbeek, Erna Lont en Esther Bos, MDL-secretaresses, wil ik bedanken voor 
de hulp bij o.a. het inplannen van afspraken in de volle agenda’s van Gerard en Rinse, 
de gezelligheid en het luisterend oor. 

Dank aan al mijn collega’s tijdens mijn opleiding; opleiders interne en MDL in het 
Martini Ziekenhuis, de Isala klinieken Zwolle en het UMCG. Dank ook aan alle collega 
A(N)IOS voor de leuke en gezellige samenwerking. 

Dank ook aan al mijn collega’s in het Martini Ziekenhuis in Groningen; mijn maten, 
secretaresses en (endoscopie)verpleegkundigen. Dank voor de fijne samenwerking en 
de ontspannen sfeer op de afdeling. 

Mijn vrienden wil ik natuurlijk ook bedanken; vrienden die ik ken vanaf de 
bassischool, studie, roeiploeg en vanaf mijn assistententijd. Dank voor de gezelligheid 
en het luisterend oor!

Mijn paranimfen, Sander en Susan. 
Lieve Sander, je bent de leukste broer van de wereld. Ik ben zo trots op jou en blij 
dat we ook in Groningen jarenlang elkaars huisgenoten waren. Ik vind het ontzettend 
stoer om te zien welke stappen je neemt in je leven en ben heel blij dat je vandaag 
mijn paranimf wil zijn. Lieve Susan, ik ken je al sinds de kleuterklas waarin wij ooit 
met zijn tweetjes groep 2 waren op de basisschool. Samen zijn we naar de middelbare 
school gegaan en uiteindelijk hebben we allebei gestudeerd in Grunn. Het is altijd fijn 
om weer af te spreken en lekker te kunnen knauwen. Ik mocht getuige zijn van jouw 
huwelijk en vind het heel fijn dat je nu mijn paranimf wil zijn. 

Lieve familie, lieve pap en mam, jullie hebben altijd vertrouwen in mij gehad en mij 
overal in gesteund. Dank voor onze zorgeloze jeugd en de kansen die we kregen om 
te gaan studeren. Lieve Jan, Lena en Leonie, jullie ook bedankt voor de altijd gezellige 
momenten.
 
Lieve Bart, zonder jou was ik al heel vaak gestopt met het afronden van dit proefschrift. 
Dank voor het vertrouwen wat je me in mezelf hebt gegeven en de motivatie om het 
af te ronden. Het heeft in de loop der jaren wat van onze vrije tijd gekost; denk aan de 
logistiek van het versturen van de samples naar België terwijl we op vakantie waren 
in Peru. Dank voor alle steun. En natuurlijk dank voor alle mooie momenten in ons 
leven en hoop dat we nog veel mooie dingen met elkaar (en vanaf januari 2020 met 
z’n drietjes) zullen meemaken. 
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Dorien Joke Buurman werd geboren in Emmen, Nederland, op 4 oktober 1983. 
Ze voltooide haar VWO in Ter Apel in 2002 en startte hetzelfde jaar met de studie 
geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens haar co-schappen raakte ze 
geïnteresseerd in de Maag-, darm- en leverziekten (MDL) en deed ze haar laatste co-
schap op de MDL afdeling van het Martini-ziekenhuis in Groningen. Na het behalen 
van haar bul in 2008 begon ze te werken als arts-assistent (ANIOS) in het Martini 
Ziekenhuis op de afdeling MDL-ziekten. In 2010 werd ze arts-assistent (ANIOS) op 
de afdeling MDL-ziekten van het UMCG. Naast de klinische werkzaamheden startte 
ze met het doen van wetenschappelijk onderzoek onder begeleiding van prof. Dr. G. 
Dijkstra wat begon met een METC aanvraag voor een studieprotocol om patiënten 
met een mesalazine intolerantie te behandelen. Eind 2012 startte ze haar opleiding 
tot MDL-arts in het Martini Ziekenhuis, de Isala klinieken in Zwolle en het UMCG. 
Al die jaren waren patiëntenzorg en opleiding haar belangrijkste focus, maar raakte 
ze betrokken bij steeds meer onderzoeksprojecten onder begeleiding van prof. dr. G. 
Dijkstra en prof. dr. R.K. Weersma en het schrijven van een proefschrift leek haalbaar te 
zijn. Gedurende deze jaren presenteerde ze haar onderzoek op verschillende nationale 
en internationale congressen. In 2019 wist ze haar proefschrift af te ronden en zal ze 
haar proefschrift verdedigen op 6 november 2019. Dorien werkt sinds maart 2018 
als MDL arts in het Martini Ziekenhuis te Groningen. 
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