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Samenvatting 
Introductie. Gewrichtsreuma (oftewel reumatoïde artritis, hier verder afgekort als RA) is de meest 

voorkomende chronische ontstekingsziekte van de gewrichten en komt voor bij 0,5-1% van de 

volwassenen. De gewrichtsontsteking leidt tot schade aan de gewrichten met verminderd functioneren 

als gevolg. RA wordt gezien als een complexe ziekte, waarbij erfelijke, infectieuze, omgevings- en 

hormonale invloeden een rol spelen. 

De belangrijkste erfelijke risicofactor voor RA is het ‘shared epitope’ (SE), zo genoemd omdat een 

aantal sterk op elkaar lijkende natuurlijk voorkomende varianten van een bepaald gen (het HLA-DRBI 

gen) alle een verhoogd risico voor RA met zich meebrengen. 

Een van de kenmerken van RA is het aanwezig zijn van antistoffen gericht tegen lichaamseigen 

eiwitten, de zogenaamde autoantistoffen (letterlijk: stoffen tegen “zelf”). Deze antistoffen zouden de 

oorzaak kunnen zijn van het ontstaan van de gewrichtsontsteking bij RA, maar ook het gevolg. De 

meest voorkomende autoantistoffen bij RA zijn de reumafactor (afgekort als RF) en antistoffen tegen 

gecitrullineerde eiwitten, afgekort als ACPA. 

De aanwezigheid van RF en ACPA voordat de ziekte zich openbaart, pleit voor een rol als oorzaak 

van RA. In bewaarde bloedmonsters van bloeddonoren, bij wie later RA is ontstaan, is in 2004 door 

collega Nielen beschreven dat de helft van de donoren die later RA kregen, gemiddeld al 5 jaar vóór 

het optreden van de eerste klachten RF en/of ACPA antistoffen in het bloed hadden. Onderzoek van 

de laatste jaren wijst op een oorzakelijke rol voor ACPA terwijl RF meer als een gevolg van de 

reumatische ontsteking wordt beschouwd.  

Omdat deze twee antistoffen aanwezig kunnen zijn voordat de ziekte zich openbaart, kunnen mensen 

die risico lopen op RA opgespoord worden en zou er zelfs preventief ingegrepen kunnen worden. 

Mensen met gewrichtsklachten zonder gewrichtsontsteking die RF en/of ACPA in hun bloed hebben 

zouden zo’n risicogroep kunnen vormen. De hoogte van risico op RA in deze groep is nog onbekend. 

Preventief ingrijpen is belangrijk omdat een groot deel van de RA patiënten al bij het eerste bezoek 

aan de reumatoloog, schade aan de gewrichten heeft. Het behandelen van patiënten die risico lopen 

om RA te ontwikkelen, maar bij wie nog geen RA vastgesteld kan worden, is daarom een logische 

volgende stap in de preventie van RA gerelateerde ziektelast.  

In dit proefschrift wordt beschreven dat ACPA en RF duidelijk verschillende eigenschappen bezitten 

en dat ACPA de oorzaak zou kunnen zijn van de gewrichtsontsteking die bij reumapatiënten gezien 

wordt, terwijl RF meer het gevolg hiervan lijkt. Hiervoor werden drie patiëntengroepen onderzocht: (1) 

RA patiënten die een krachtige antireumatische behandeling ondergingen, (2) bloeddonoren die later 

RA ontwikkelden, en (3) mensen met gewrichtsklachten en de antistoffen RF en/of ACPA in hun bloed 

maar zonder gewrichtsontstekingen (verder ‘artralgiepatiënten’ genoemd). De resultaten van het 

uiteindelijke doel van het vergaren van deze kennis, namelijk het preventief ingrijpen in de fase die 

vooraf gaat aan het openbaren van de ziekte RA, worden aan het eind van dit proefschrift beschreven. 
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Resultaten 

Effect van antireumatische behandeling op autoantistoffen. Hoofdstukken 2-4 beschrijven het 

effect van een behandeling gericht op een belangrijk ontstekingseiwit (TNFα) op de concentraties van 

RF en ACPA. Deze data suggereren een oorzakelijke rol voor ACPA en een gevolg rol voor RF omdat 

ACPA niet of nauwelijks reageert op effectieve antireumatische behandeling terwijl RF wel duidelijk 

daalt. Daarnaast zien we de daling van RF alleen in mensen die goed reageren op de ingestelde 

behandeling en is de daling van RF gekoppeld aan een daling van de ziekteactiviteit (pijnlijke en 

gezwollen gewrichten, bezinkingssnelheid van de rode bloedcellen en C-reactief eiwit). Voor ACPA is 

dit niet het geval. Als je in detail naar de kleine ACPA daling kijkt, dan blijkt het zogeheten IgG4 deel 

wel te dalen, dit zou voor een oorzakelijke rol van ACPA kunnen pleiten. 

Relatie tussen leeftijd waarop ACPA positief wordt en de duur voordat RA zich openbaart. In 

hoofdstuk 5 beschrijven we dat hoe jonger mensen zijn als ACPA antistoffen aantoonbaar worden, 

hoe korter de periode is voordat RA zich openbaart. Dit kan een afspiegeling zijn van een minder 

actief immuunsysteem op oudere leeftijd. Deze relatie geldt niet voor de RF, derhalve nog een 

aanwijzing dat ACPA en RF antistoffen zijn met verschillende eigenschappen. 

Risicoschatting in patiënten met gewrichtsklachten en autoantistoffen. Sinds september 2004 

worden patiënten met gewrichtsklachten maar zonder gewrichtsontstekingen; die ook de antistoffen 

ACPA en/of RF in hun bloed hebben (de eerder genoemde artralgiepatiënten), in de tijd gevolgd en 

wordt het ontstaan van gewrichtsontstekingen bijgehouden. Tot op heden zijn er in dit onderzoek meer 

dan 250 patiënten opgenomen en deze patiënten worden inmiddels gemiddeld al meer dan 2 jaar 

gevolgd. De resultaten van 4 onderzoeken met artralgiepatiënten worden in de hoofdstukken 6-9 

beschreven.  

In hoofdstuk 6 wordt beschreven dat artralgiepatiënten met ACPA vaker de belangrijkste erfelijke 

risicofactor (‘SE’) voor RA hebben dan andere mensen in ons land,, maar minder vaak wanneer 

vergeleken wordt met RA patiënten. Verder waren de ACPA concentraties hoger bij artralgiepatiënten 

met SE dan bij diegenen zonder SE. Het effect van SE op de ontwikkeling van RA zou via hogere 

ACPA concentraties kunnen lopen.  

Het effect van ACPA op het ontstaan van RA bij artralgiepatiënten is onderzocht en beschreven in 

hoofdstuk 7. De kans op het ontwikkelen van RA is ongeveer 5 keer hoger voor ACPA positieve 

artralgiepatiënten dan voor ACPA negatieve (alleen RF positieve) artralgiepatiënten. Ten minste 25% 

van de artralgiepatiënten met ACPA in hun bloed ontwikkelde RA, dit was onafhankelijk van de 

aanwezigheid van SE, en werd verhoogd door de aanwezigheid van RF (40%) of hoge ACPA 

concentraties. Deze data suggereren dat RF alleen bijdraagt aan het ontwikkelen van RA in de 

aanwezigheid van ACPA en dat SE bij de aanwezigheid van ACPA geen rol speelt. Nog een argument 

voor ACPA als oorzaak van de reumatische ontsteking. 

In hoofdstuk 8 beschrijven we dat de aanwezigheid van een bepaald patroon van in het bloed 

aantoonbare “aan” of “uit” staande genen (een ‘gen-expressieprofiel’ genoemd) kan bijdragen aan het 

voorspellen van wie van de artralgiepatiënten RA zal ontwikkelen. 
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Prednison als medicijn om RA te voorkomen. In hoofdstuk 9 worden de resultaten van een studie 

beschreven waarbij kortdurend prednison met placebo wordt vergeleken in het voorkómen van RA in 

artralgiepatiënten. Een behandeling met prednison leidt tot een daling van ACPA en in mindere mate 

ook van RF concentraties, maar leidt niet tot uitstel of het voorkómen van de ontwikkeling van RA. 

Langer volgen van deze patiënten zou mogelijkerwijs lange termijn effecten van deze vroege 

behandeling kunnen laten zien. 

Conclusies en toekomstig onderzoek 

Dit proefschrift draagt bij aan de rijkdom aan informatie die momenteel beschikbaar is over de rol van 

autoantistoffen, en dan in het bijzonder antistoffen gericht tegen gecitrullineerde eiwitten (ACPA) in RA 

en in de fase die daar mogelijk aan voorafgaat (een artralgiepatiënt met RF en/of ACPA in het bloed). 

Het laat zien dat ACPA en RF autoantistoffen zijn met verschillende eigenschappen en pleiten voor 

een rol van ACPA als oorzaak en RF als gevolg van het reumatisch ontstekingsproces.  

De belangrijkste argumenten hiervoor op een rijtje: 

• ACPA reageert niet of nauwelijks op behandeling van RA terwijl RF dit wel doet.  

• ACPA daling tijdens behandeling is niet gerelateerd aan een daling van de ziekteactiviteit, 

terwijl RF dit wel is. 

• Jonge mensen die ACPA positief worden krijgen sneller RA dan ouderen, dit is niet het geval 

voor RF.  

• 20% van de ACPA en/of RF positieve artralgiepatiënten krijgt na 2 jaar RA. 

• Artralgiepatiënten met ACPA krijgen 5x vaker RA dan artralgiepatiënten met alleen RF. Het 

risico voor artralgiepatiënten met naast ACPA ook RF, hoge concentraties ACPA of met een 

bepaald gen-expressieprofiel in het bloed, is nog hoger.  

• Een kortdurende prednisonbehandeling van artralgiepatiënten voorkomt RA niet. 

Er moet dus meer onderzoek gedaan worden om de preventie van RA mogelijk te maken. Hiervoor 

moet het risico op RA in artralgiepatiënten nog beter ingeschat kunnen worden, zodat dan de mensen 

met het hoogste risico geselecteerd kunnen worden voor een nieuw geneesmiddelenonderzoek. Er 

zullen hiervoor meer artralgiepatiënten in het huidige onderzoek opgenomen worden om het ontstaan 

van RA bij deze patiënten te kunnen begrijpen en om gewrichtsontsteking in een vroege fase te 

kunnen herkennen. Bij dit laatste kan gedacht worden aan het meten van bepaalde 

ontstekingswaarden in het bloed of het gebruik maken van beeldvormende technieken zoals 

echografie, MRI of PET onderzoek. Omdat ACPA zo’n belangrijke rol lijkt te spelen in de ontwikkeling 

van RA, zou het opzetten van een behandeling om de vorming van ACPA tegen te gaan of te 

onderdrukken, wel eens een aantrekkelijke nieuwe strategie in de behandeling van deze ziekte 

kunnen zijn. 
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Dankwoord 
Dit proefschrift is tot stand gekomen met de medewerking en steun van velen. Iedereen met wie ik de 

afgelopen jaren heb mogen samenwerken, ben ik dan ook dankbaar. In het bijzonder wil ik de 

patiënten danken die bereid waren mee te werken aan de verschillende onderzoeken, met in het 

bijzonder de artralgiepatiënten van de ‘preventiestudie’. 

Prof.dr. B.A.C. Dijkmans, beste Ben, mijn promotor en opleider, bedankt voor de kans om dit mooie 

onderzoek te hebben kunnen uitvoeren; het lijkt inderdaad ‘goud in handen’ te zijn! Bedankt het 

gestelde vertrouwen en de vrijheid om mijn promotieonderzoek voor een groot deel zelf in te kunnen 

richten. 

Prof. dr. L.A. Aarden, beste Lucien, mijn 2e promotor, dank dat je me de kans hebt gegeven om op 

een echt lab te werken. De vele inhoudelijke discussies en werkbesprekingen en heb ik als zeer 

leerzaam ervaren, en geven mij een extra stuk bagage op weg naar de combinatie van wetenschap 

en geneeskunde. Jouw alwetendheid gaf altijd aanleiding tot het benodigde extra denkwerk!  

Dr. D. van Schaardenburg, beste Dirkjan, mijn copromotor, ik weet nog dat je me op de NVR van 

2003 twee protocollen liet lezen, waarvan de ‘Primaire preventie van reumatoïde artritis’ mij het meest 

aan sprak. Ik ben blij dat jij al die jaren mijn begeleider bent geweest, ondanks de (heel) soms minder 

leuke dingen die dit met zich mee bracht (1500 statussen lichten….). Je commentaar op manuscripten 

was altijd snel en van inhoudelijk en taalkundig hoog niveau; eigenlijk was het vaak ‘accept all 

changes’. Ik hoop dat onze samenwerking blijft bestaan en dat ik ook vanuit het Haarlemse mijn 

steentje kan bijdragen.  

De leescommissie bestaande uit prof.dr. M. Boers, prof.dr. J.W.J. Bijlsma, prof.dr. C.E. Hack, prof.dr. 

J.M.W. Hazes, prof.dr. T.W.J. Huizinga, prof.dr. G.J.M.B. Pruyn, prof.dr. P.P. Tak, Dr. R.E.M. Toes en 

prof.dr. C.L. Verweij wil ik bedanken voor de aandacht die zij aan mijn boekje hebben geschonken.  

Dr. D. Hamann, beste Dörte, ik hoop dat “ons” ACPA en complement werk nog een vervolg gaat 

krijgen. Ook jou wil ik bedanken voor de goede samenwerking van de afgelopen jaren.  

Dr. G.J. Wolbink, beste Gertjan, bedankt voor de vele discussies in de kantine of op de gang van 

Sanquin en het JBI. Deze besprekingen hebben de basis gelegd voor een groot deel van dit boekje! Ik 

hoop dat de samenwerking in de toekomst voorgezet kan worden. Succes met het verder op de kaart 

zetten van de immunogeniciteit van biologicals.  

Dr. R.J. van de Stadt, beste Rob, bedankt voor de maandelijkse ‘preventiebestanden’ en voor de 

mogelijkheid om congressen bij te kunnen wonen, met name de ACR in San Francisco. Leuk dat ik 

het stokje kan doorgeven aan Lotte!  

Margret de Koning, bedankt voor je super ondersteuning van de preventiestudie: de vele bepalingen 

die je gedaan hebt, het uitzoekwerk, het verwerken van de monsters van de voorlichtingsavonden, 

etc.TOP!
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De (ex-) bewoners van de ‘O&O Grotto’ in het Jan van Breemen Instituut: met als eerste mijn twee 

paranimfen Mike en Izhar. Mike, jouw enthousiasme voor je onderzoek straalt ook op anderen af, en 

sorry dat ik je regelmatig heb ‘misbruikt’ om mijn gebrek aan statistische/epidemiologische kennis te 

kunnen maskeren. Verder moet je je nog iets meer in de regels van het pokeren verdiepen, want je 

hoort inderdaad de inhoud van je kaarten voor je te houden. En wat er allemaal tijdens de ACR in San 

Francisco is gebeurd, dat houden we voor ons, toch… ;-). Izhar, met jou kwam ik 1 mei 2004 het pand 

binnenlopen, en samen zitten we inmiddels in het Haarlemse Kennemer Gasthuis voor de 

vooropleiding interne geneeskunde. Inhoudelijk kunnen we goede discussies voeren en elkaar 

aanvullen, en daarnaast hebben we ons ook ‘aardig’ vermaakt in de jaren op het JBI. Regelmatig heb 

ik proestend voor de computer gezeten als er weer eens een geniaal mailtje langskwam (DAS...), een 

cursus photoshoppen heb jij totaal niet nodig! Ons ‘back-to-back’ optreden op de NVR van 2008 was 

natuurlijk het hoogtepunt uit onze wetenschappelijke carrière. Mark, dank voor ‘jouw’ prachtige 

onderzoek wat de basis heeft gelegd voor de ‘preventiestudie’. Als Tool weer naar Nederland komt, 

zijn we erbij! Vokko, als eerst gepromoveerd van dit stel. Met jou heb ik in de beginjaren vele 

basketbalduels uitgevochten op de donderdagavond, misschien nog een keer een ‘rematch’? Ik hoop 

dat je me de ‘over elkaar liggende lijnen’ niet meer kwalijk neemt! Marijn, succes met de afronding 

van je boekje, leuk dat we samen een stuk geschreven hebben. Jennie, jij hield je goed staande 

tussen al die mannen, ondanks dat het er af en toe (verbaal) ‘ruig’ aan toe ging op de 

onderzoekerskamer. Margret, dank voor je inspanningen op de bio poli, daar hebben we toch twee 

mooie stukken over kunnen schrijven! Verder wil ik de overige (tijdelijke) bewoners bedanken voor de 

goede tijd: Hennie, Debbie, Mignon, Anna en Ingrid (woon je daar echt nog in 2040?).  

Daarnaast heb ik een groot deel van de tijd doorgebracht op de afdeling Immunopathologie van 

Sanquin, waar ik als eerste mijn kamergenoten wil bedanken. Anneke, bedankt voor de vele uren die 

je in mij het geïnvesteerd en sorry dat ik het ‘plak’ verhaal aangeslingerd heb… Ik kijk met veel plezier 

terug op de vele leuke gesprekken over onze gezamelijke hobby fotografie; dit werkte aanstekelijk om 

weer op pad te gaan voor het maken van (nog) mooie(re) foto’s. Els, Rishi, Margreet, Irma, 

Shabnam, Hanny, dank voor de vele adviezen op werkvloer en de gezellige tijd in U105! Alle 

collega’s van Sanquin die ik nog niet genoemd heb: Anja, Angela, Diana, Dorina, Ellen, Fatima, 
Gwen, Henk, Josine, Marieke, Marja, Martine, Mieke, Miranda, Miriam, Patty, Pleuni, Piet, 

Remco, Rob, Sacha, Theo, Theresa, Tineke en Yuri: bedankt voor de leuke en goede tijd op het 

lab.  

De onderzoekers van (de reumatologieafdeling van) het VUMC, met name Ernst, dank voor de hulp 

bij het lichten van ‘al’ die statussen en de deelname aan de actie ‘het preventieteam komt naar je toe 

deze zomer’ in ’s Hertogenbosch. De asperges smaakten in ieder geval prima! Ook wij zien elkaar nog 

regelmatig in het Haarlemse. Joost, bedankt voor je voorwerk voor de financiering van dit boekje, 

Roel, dank voor de vele genotyperingen en Lisa, bedankt voor de goede samenwerking bij de 

genexpressieprofielen, het heeft mijn boekje zeker kleurrijk gemaakt! 

De reumatologen van het JBI, VUMC, Slotervaartziekenhuis en daarbuiten dank ik voor het insturen 

van de vele patiënten. Arno, Gerard en Dirkjan, dank voor de supervisie in het halfjaar dat ik ‘mijn 
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eigen centen moest verdienen’, het heeft mij alvast een steuntje in de rug gegeven voor het klinische 

werk van de komende jaren. De secretaresses en ondersteunende medewerkers van het JBI dank ik 

voor hun hulp bij het opsporen van dossiers en het inplannen van patiënten voor mijn onderzoek. Els 

en Remke, dank voor de hulp bij het opsnorren van artikelen die niet via de elektronische snelweg te 

verkrijgen waren. Verder wil ik Sharda bedanken voor het verwerken van de vele mailtjes en Marga 

dank voor je zorgzame instelling, je draagt de onderzoekers een warm hart toe! 

De (para) medici van het sportclubje op de donderdagavond: Aleid, Dirkjan, Huib, Job, Kim, 

Maarten, Mariette, Marije, Marike, Martin, Maurits, Nancy, Salima, Steve, Vokko en Wilfred. Deze 

avond vol (bloed) zweet (en tranen) mis ik nu al!  

Mijn collega’s bij WPEX: mijn boekje heeft niet onder de keuringszaterdagen geleden, in tegendeel, ik 

vond het altijd heel gezellig! 

En dan natuurlijk mijn vrienden, te beginnen met de Zeister ‘T11’ Arjan, Maarten, Bram, Jaap, Bart, 

Sietske, Annemarie, Jaimy, Marianne en jullie partners, dank voor de vele topavonden en 

weekendjes weg; dit was een goede afleiding van het promotiewerk. Ralph en Simone, veel plezier 

met de kleine Wessel, mogen we nog wel af en toe komen eten? De ‘zondagse squash-en skiclub’, 

John en Jessie, dank dat jullie ons erbij gehaald hebben, Stefan en Barbara, wanneer komt die 

‘Bokito’ nou?, Timo en Andrea, bedankt voor de vele leuke avonden op de gracht en Erwin en Eefje, 

PSV dit jaar een keer geen kampioen…? Daarnaast wil ik Serge, Chris, Annemiek, Patrick en jullie 

partners bedanken voor de leuke concerten en heerlijke etentjes. En natuurlijk iedereen die ik niet bij 

name genoemd heb. 

Verder wil ik mijn familie bedanken voor de support van de laatste jaren. Herman, geweldig dat je 

samen met Floor een Bosje op de wereld hebt gezet, Frank en Yvonne, succes met jullie promotie, 

en Frank, nu je GTA uitgespeeld hebt, kan jou boekje dan voor 2023 af zijn? Papa, de 

wetenschappelijke genen moeten toch ergens vandaan komen. Bedankt voor de vele discussies, al 

dan niet op de fiets genietend van het Limburgse land. Mama, tja, zonder jou volledige aandacht was 

er natuurlijk niets geworden van deze jongen! Daarnaast wil ik mijn opa Scheltens bedanken voor de 

heldere taalkundige adviezen bij mijn Nederlandse samenvatting.  

Lieve Marleen,’Il y a ceux qui rêvent leur vie, et ceux qui font de leur vie un rêve’. Bedankt voor je vele 

complimenten en steun tijdens mijn promotietraject. Ik hoop dat we nog tot in lengte van dagen samen 

prachtige wandelingen kunnen maken, en weer wat meer tijd hebben om van elkaar te genieten (en 

dan vergeet ik nog bijna Sam, Joep, Max en Bugs )! 
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Curriculum Vitae 
Wouter Heiko Bos werd op 27 juni 1977 in Amsterdam geboren. Na het behalen van zijn atheneum 
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_________________________________________________________________________________ 

Beschouw alles zoals het naar waarheid is. Doorzie de dingen. Laat van geen enkel ding zijn 
eigenaardige inrichting en betekenis u ontgaan. 
  

Marcus Aurelius, Aan mijzelf. Filosofische overpeinzingen van een Romeinse keizer. 
_________________________________________________________________________________ 
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