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Summary

Inflammatory arthritis (IA) is a group of heterogeneous diseases primarily charac-
terized by inflammation of the joints, although often other tissues are also involved. 
This group of inflammatory arthritis includes Rheumatoid Arthritis (RA) and 
Ankylosing Spondylitis (AS), amongst others. Early and appropriate treatment can 
prevent (progression of) structural bone changes and disability in these diseases. 
Therefore, sensitive detection of (changes of) disease activity is essential. This may 
be achieved by application of Positron emission tomography (PET). PET is a highly 
sensitive and potentially specific molecular whole-body imaging technique. In this 
thesis, the value of PET for early diagnostics and therapy monitoring of RA and AS 
is investigated.

In chapter 2, a systematic review including 18 studies is presented which 
provides an overview of PET imaging in peripheral IA, in particular in RA. Despite 
heterogeneous outcome and the use of different PET-tracers, these studies indicate 
that PET can visualize (subclinical) inflamed joints and monitor treatment outcome. 
Some results even suggest that PET ultimately is able to predict therapeutic efficacy 
and may contribute to individualized therapy. To date, an increasing number of 
studies is published on the application of PET in inflammatory arthritis, in particu-
lar on RA and AS.

Part I of this thesis consists of two chapters in which different PET-tracers per 
disease are investigated to select the most optimal tracer(s) to image disease activ-
ity of AS and RA. Chapter 3 describes the use of PET with three different tracers to 
image patients with active AS disease, in comparison with MRI and conventional 
radiographs PET images with the bone metabolism tracer [18F]Fluoride show more 
uptake in AS-like lesions than “inflammation” tracers [18F]FDG (glucose metabo-
lism) and (R)-[11C]PK11195 (macrophage targeting) and even more than MRI. These 
data suggest that AS activity on PET is reflected by bone activity (formation) rather 
than inflammation. Additionally, these findings also indicate that PET could add to 
unravel pathophysiological pathways of disease by use of different tracers.

In RA patients, two second-generation Translocator Protein (TSPO) PET-tracers 
([11C]DPA-713 and [18F]DPA-714) binding to activated macrophages are inves-
tigated and presented in chapter 4. Previously, these tracers showed improved 
imaging characteristics in arthritic mouse models compared to the formerly tested 
macrophage tracer (R)-[11C]PK11195. In an explorative setting, the three tracers 
show comparable uptake values in PET-positive joints with slightly higher absolute 
uptake and an almost two-fold higher contrast ratio with background for [11C]DPA-
713 than [18F]DPA-714 and (R)-[11C]PK11195, but overall the differences between 
the tracers are small. Fortunately, the presence of a specific genetic homozygous 
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TSPO polymorphism does not alter the results in the RA patients that possess 
this polymorphism, as this polymorphism may negatively affect target binding of 
second-generation TSPO tracers. Therefore, TSPO tracers provide opportunities for 
both early diagnosis and therapy monitoring of RA. The application of [11C]DPA-713 
can have advantages for monitoring studies (repetitive scanning) due to the short 
half-life and hence lower radiation burden. The use of [18F]DPA-714 is interesting 
because there is no need for a (local) cyclotron/ PET-tracer producing facility and 
therefore a good candidate for commercial distribution.

In part II the potential value of PET for treatment monitoring is explored in three 
studies. In chapter 5 it is hypothesized that there may be an association between 
the biodistribution of zirconium-89 labeled (89Zr-) rituximab PET-CT before initia-
tion of rituximab treatment and later clinical response in RA patients treated with 
rituximab. Clinical responders actually do have significantly higher 89Zr-rituximab 
uptake in PET-positive hand joints than non-responders (median almost twofold 
higher). In an explorative analysis, the positive and negative predictive values of 
89Zr-rituximab PET-CT for clinical response at 26 weeks of rituximab treatment are 
90% and 75%, respectively. In addition, quantitative 89Zr-rituximab uptake in ar-
thritic hand joints at baseline correlates with B-cell count decreases in lymph node 
tissues obtained with biopsies after rituximab treatment, supporting the specificity 
of B cell imaging on PET. Therefore, 89Zr-rituximab holds promise for prediction of 
efficacy of B-cell therapy in RA and possibly also in other B-cell driven autoimmune 
diseases.

The therapeutic effects of anti-TNF on bone formation in AS patients are in-
vestigated with [18F]Fluoride PET in chapter 6. The aim of this study is to assess 
whether [18F]Fluoride uptake in clinically active AS patients is sensitive to detect 
early (12 weeks) changes in bone during anti-TNF treatment. In a small subgroup, 
spine biopsies were obtained to investigate the relation between PET signal and 
focal bone formation. At baseline, all patients reveal at least one axial PET-positive 
lesion and histological analysis of PET-positive lesions in the spine confirm local 
osteoid formation. After 12 weeks of anti-TNF treatment, [18F]Fluoride uptake in 
clinical responders decreases significantly in the costovertebral and SI joints in con-
trast to non-responders. [18F]Fluoride PET-CT is therefore an interesting technique 
to visualize early bony changes during the course of the disease and/or during 
therapy. This is in contrast to conventional X-rays, which depict changes in bone 
formation only after two years. Moreover, PET-CT guided bone biopsies may add 
value in pathogenetic AS research.

In chapter 7 PET with radiolabeled F8-IL10 visualizes the in vivo biodistribution 
and targeting of this potential new drug for RA. F8 binds to the extra-domain-A (ED-
A) of fibronectin, which is overexpressed in inflammation, allowing for local delivery 
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of the anti-inflammatory cytokine IL10. With [124I]I-F8-IL10 PET inflamed joints of 
clinically active RA patients are depicted on PET images. Half of these PET-positive 
joints are clinically active, the other half most likely represent subclinically inflamed 
joints. The majority of PET-negative joints are also clinically silent. Interestingly, 
high uptake in the liver and the spleen is observed, and blood analysis reveals a 
rapid decline of the tracer from the blood circulation (~1% within 5 minutes left). 
To figure out this unexpected high uptake in liver and spleen, animal experiments 
were performed which show that liver and spleen uptake are twice as high in ar-
thritic than in healthy rats. An unexpected high liver and spleen uptake is observed 
which is related to increased fibronectin ED-A expression (~7x) in arthritic rats, 
most likely due to systemic inflammation. This translational study demonstrates 
the ability of PET to visualize the in-vivo biodistribution and targeting of drugs, 
and may therefore be interesting for its use in the evaluation of biodistribution of 
current anti-rheumatic drugs, and in the development of new anti-rheumatic drugs.

In chapter 8 the results and most important findings of the chapters are sum-
marized and discussed. In conclusion, this thesis shows that PET imaging allows 
for highly sensitive assessment, monitoring and even prediction (of treatment 
outcome) of RA or AS by application of PET-tracers that are specific for targets that 
are expressed in these diseases. By these means, PET can be useful in clinical prac-
tice to address unmet clinical needs as early clinical diagnosis and development of 
personalized medicine. Future studies should focus on validation in larger cohorts 
and demonstration of cost-effectiveness in various clinical settings.
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N

NederlaNdSe SameNvattINg

PoSItroN emISSIe tomografIe voor vroegdIagNoStIek 
eN theraPIe moNItorINg vaN reumatoïde artrItIS eN 
SPoNdylItIS aNkyloPoëtICa

Reumatoïde artritis (RA) en spondylitis ankylopoëtica (AS; ook wel bekend als de 
ziekte van Bechterew) behoren tot de meest frequent gediagnostiseerde chronisch in-
flammatoire reumatische ziekten. Vroege en adequate behandeling van RA en AS kan 
ernstige (progressie van) gewrichtsschade en toenemende functionele beperkingen 
voorkomen. Hiervoor is het van belang dat deze ziekten vroeg opgespoord worden. Een 
definitieve diagnose stellen is echter uitdagend, zeker in de vroege fase. Klachten van 
de patiënt zijn in het begin vaak aspecifiek en bloedonderzoek is niet bij alle patiënten 
bijdragend. Zo zijn bij slechts ongeveer 50% van de RA patiënten auto-antistoffen in 
het bloed aanwezig (zoals gecitrullineerde eiwitten (ACPA)). Beeldvormend onder-
zoek laat in een vroege fase van deze ziekten vaak géén of weinig afwijkingen zien en 
structurele schade bij AS is pas na jaren zichtbaar op röntgenfoto’s. Er blijft dus een 
aanzienlijke groep patiënten waarbij het complex is om tijdig de diagnose te stellen.

De huidige beschikbare therapie tegen RA en AS bestaat naast pijnstilling uit het 
onderdrukken van gewrichtsontstekingen met behulp van klassieke ziekte-onder-
drukkende medicatie (disease modifying anti-rheumatic drugs (DMARDS)), zoals 
methotrexaat in het geval van RA of sulfasalazine in het geval van AS. Daarnaast zijn 
er de zogenaamde biologicals: antistoffen die zich richten tegen natuurlijke eiwit-
ten (bijvoorbeeld tegen tumor necrosis factor alpha (anti-TNF)) of medicatie gericht 
tegen specifieke lichaamscellen (bijvoorbeeld tegen B –cellen, zoals rituximab). Het 
nadeel van deze middelen is dat ze niet bij alle patiënten het gewenste resultaat 
geven, soms gepaard gaan met (ernstige) bijwerkingen en veelal duur zijn. Dit 
hangt waarschijnlijk samen met het feit dat RA en AS heterogeen van karakter zijn. 
Zo kunnen afweercellen en/of ontstekingseiwitten domineren of juist een minder 
belangrijke rol spelen bij verschillende patiënten. Daarom is het belangrijk om de 
ziekteactiviteit van de patiënt tijdens behandeling te vervolgen, zodat de therapie 
indien nodig tijdig aangepast kan worden. In de meest ideale situatie is het mogelijk 
om vóóraf te voorspellen welke patiënt goed zal reageren op specifieke medicatie 
en bij welke patiënten beter voor een alternatief kan worden gekozen.

Sensitieve beeldvormende technieken bieden nieuwe kansen voor vroege opspo-
ring van gewrichtsontstekingen en het ontwikkelen van behandeling op maat van 
de patiënt (individualized medicine).
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Positron emissie tomografie
Positron emissie tomografie (PET) is een sensitieve beeldvormende techniek voor 
het afbeelden van inflammatoire gewrichtsaandoeningen. PET brengt functionele 
weefselveranderingen (pathofysiologie) in beeld op moleculair niveau. Tegenwoor-
dig wordt PET vrijwel altijd gecombineerd met computer tomografie (CT), of zoals 
recent geïntroduceerd met magnetic resonance imaging (MRI) voor een meer gede-
tailleerde anatomische referentie (hybride PET-CT/PET-MRI).

Bij PET wordt een licht radioactief middel (tracer) geïnjecteerd in de bloedbaan. 
Via het bloed wordt de tracer verdeeld over het lichaam om vervolgens te binden 
aan cellen of andere specifieke bindingsplaatsen (biodistributie). Na het toedienen 
van de tracer is de PET-scanner in staat om de radioactieve straling uit de patiënt 
op te vangen en daar 3D afbeeldingen van te maken. Bij PET onderzoek zijn er 
verschillende tracers beschikbaar om specifieke bindingsplaatsen/cellen in het 
lichaam af te beelden en zijn er nog veel mogelijkheden om nieuwe tracers te ont-
wikkelen. Door de juiste tracer te kiezen is PET mogelijk in staat om ontstekingen 
of ziekteprocessen vroeg te detecteren, wellicht zelfs voordat klinische of anatomi-
sche afwijkingen ontstaan. Daarnaast is het mogelijk om op een reproduceerbare 
manier de PET-beelden te analyseren en daarbij kwantitatieve uitkomsten te krij-
gen en te vergelijken. Zo kunnen therapeutische effecten van medicatie worden 
gemonitord.

In hoofdstuk 2 is een systematisch overzicht gepresenteerd van de beschikbare 
literatuur over PET bij patiënten met gewrichtsontstekingen in de extremiteiten. 
Tot 2012 waren er slechts 18 studies beschikbaar en de meest gebruikte PET-tracer 
in deze onderzoeken was fluorodeoxyglucose gekoppeld aan radioactief fluor-18 
([18F]FDG). [18F]FDG wordt opgenomen in cellen die veel glucose verbruiken, zoals 
gebieden met ontsteking maar ook in tumoren en veel andere (niet-pathologische) 
processen in het lichaam en is daarmee beperkt specifiek. Daarom zijn in recentere 
studies andere tracers onderzocht die specifieker zouden kunnen zijn voor visualise-
ren van ontstekingen. Goede resultaten in RA zijn onder meer bereikt met de tracer 
(R)-[11C]PK11195. Deze tracer bindt aan macrofagen, ontstekingscellen die volop 
aanwezig zijn in ontstoken gewrichten bij RA. Sommige RA patiënten toonden echter 
ook verhoogde (R)-[11C]PK11195 tracer opname in gewrichten die klinisch niet 
ontstoken waren (subklinische ziekteactiviteit). Dit onderstreept de hoge gevoelig-
heid van PET om ontstekingsverschijnselen op te sporen. Tot op heden is er bij een 
relatief beperkt aantal RA en AS patiënten PET onderzoek verricht maar desondanks 
zijn de beschikbare PET uitkomsten veelbelovend voor “vroegdiagnostiek”, “thera-
pie monitoring” en “predictie van therapie uitkomsten” binnen de reumatologische 
patiëntenzorg.
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Deze thesis is opgesplitst in 2 secties. In deel I wordt een tweetal onderzoeken 
gepresenteerd waarbij gekeken wordt welke tracers geschikt zijn voor het zo spe-
cifiek mogelijk afbeelden van ziekteactiviteit van RA en AS. In deel II worden drie 
studies besproken die de mogelijkheden van PET onderzoeken voor het monitoren 
van therapie bij RA en AS.

Deel 1. Het afbeelden van RA en AS ziekteactiviteit
Hoofdstuk 3 is een verkennende (pilot) PET-CT studie waarbij drie verschillende 
PET-tracers worden onderzocht die de potentie hebben om AS ziekteactiviteit aan 
te tonen. Eerder onderzoek met de tracers [18F]FDG (glucosemetabolisme) en (R)-
[11C]PK11195 (macrofagen) liet zien dat deze tracers geschikt zijn om ontstoken 
gewrichten in RA te visualiseren. AS wordt naast ontsteking echter ook gekarakte-
riseerd door verbening van de wervelkolom en sacro-iliacale gewrichten. Daarom 
werd als derde tracer [18F]Fluoride toegevoegd aan het onderzoek. Deze tracer 
bindt aan jong, net aangelegd bot waardoor botaanmaak kan worden afgebeeld. 
De PET-CT uitkomsten van de 3 verschillende tracers werden vergeleken met MRI 
uitkomsten. De [18F]Fluoride bottracer liet uiteindelijk meer dan 5 keer zoveel 
afwijkingen zien dan de andere twee tracers ([18F]FDG en (R)-[11C]PK11195) en 
ook meer afwijkingen dan MRI. De PET-CT resultaten suggereerden dat AS ziekte-
activiteit beter in beeld kan worden gebracht door het afbeelden van (verhoogde) 
botaanmaak dan door visualisatie van ontsteking. [18F]Fluoride PET-CT gericht op 
beeldvorming van botaanmaak lijkt daarom een geschikte techniek voor detectie 
van AS ziekteactiviteit.

Bij RA was de macrofagen tracer (R)-[11C]PK11195 succesvol voor het afbeelden 
van artritis. De tracer had echter ook een relatief hoge opname in achtergrond 
weefsel waardoor subklinische ziekteactiviteit mogelijk gemist werd. Daarom 
werd in hoofdstuk 4 bij RA patiënten onderzocht of twee meer recent ontwik-
kelde macrofagen tracers ([18F]DPA-714 en [11C]DPA-713) betere resultaten lieten 
zien dan (R)-[11C]PK11195. Beide DPA tracers hadden een lagere achtergrond 
opname dan (R)-[11C]PK11195. Daarnaast had de tracer [11C]DPA-713 een wat 
hogere signaalintensiteit in actieve gewrichten dan de andere tracers en ook het 
hoogste contrast ten opzichte van het achtergrondweefsel (tot wel twee keer hoger 
dan (R)-[11C]PK11195 en [18F]DPA-714). De DPA tracers bieden derhalve nieuwe 
mogelijkheden voor beeldvorming van RA. De [11C]DPA-713 tracer is bijvoorbeeld 
geschikt voor therapie monitoring studies, omdat door een snelle vervaltijd 
van C-11 tracers (halfwaardetijd = ±20 minuten) meerdere scans elkaar kunnen 
opvolgen met behoud van een relatief lage stralingsdosis. Het nadeel is dat er wel 
een productiefaciliteit (cyclotron) beschikbaar moet zijn dichtbij het ziekenhuis. 
F-18 tracers zoals [18F]DPA-714 daarentegen hebben een langere halfwaardetijd 
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(±2 uur) en zijn daardoor geschikter voor (vroeg)diagnostiek omdat deze tracers 
centraal geproduceerd kunnen worden en daarna geleverd kunnen worden aan 
andere medische centra.

Deel 2: Het monitoren van therapie
Patiënten die geen baat hebben bij de eerste keus behandeling van RA, kunnen in 
aanmerking komen voor behandeling met anti B-cel therapie. Rituximab is succes-
vol in 50-60% van de RA patiënten en er is dus een grote groep patiënten die geen 
baat heeft bij deze anti-B cel behandeling. Om inzicht te krijgen waarom rituximab 
bij de ene RA patiënt goed werkt en bij de andere niet, is in hoofdstuk 5 met behulp 
van PET onderzocht of er verschillen zijn in de lichaamsverdeling (biodistributie) 
en/of opname van deze medicatie in gewrichten van RA patiënten. Daarnaast is er 
bij enkele patiënten een kleine hoeveelheid lymfeklierweefsel onderzocht op het 
aantal aanwezige B-cellen, zowel vóór als tijdens behandeling met rituximab.

Bij het eerste infuus met rituximab bleek er geen verschil in lichaamsverdeling 
van radioactief (Zirconium-89) gelabeld rituximab tussen patiënten die een half 
jaar na start van therapie wél of géén behandeleffect ondervonden. Wel bleek dat 
patiënten met een goed behandeleffect significant meer opname hadden van de 
tracer in PET-positieve handgewrichten (ongeveer 2x hoger) bij het eerste infuus. 
Bij een specifiek afkappunt van de kwantitatieve opname in handgewrichten ten 
opzichte van de opname in achtergrondweefsel (contrastratio) bleek zelfs dat PET 
op dag 1 al met 90% zekerheid kon voorspellen of een patiënt na een half jaar 
goed reageerde op de behandeling. Daarnaast bleek de kwantitatieve opname in 
handgewrichten overeen te komen met de afname van het aantal B-cellen in de lym-
feklierbiopten 4 weken na start van rituximab. Dit ondersteunt de bevinding van 
specifieke B-cel beeldvorming op PET. Ondanks dat deze resultaten gebaseerd zijn 
op een klein aantal patiënten, suggereren deze bevindingen dat PET in de toekomst 
bruikbaar kan zijn om het effect van rituximab al in een vroeg stadium te voorspel-
len, waardoor deze therapie gerichter kan worden ingezet.

In Hoofdstuk 6 werd onderzocht of PET bruikbaar was om anti-TNF te monitoren 
bij AS patiënten die deze biological niet eerder hadden gehad. Anti-TNF remt het 
ontstekingsproces maar het is onbekend of anti-TNF ook structurele botveran-
deringen kan voorkomen. [18F]Fluoride PET-scans werden gemaakt bij aanvang 
van therapie en na 12 weken. Het klinische effect werd beoordeeld na 24 weken. 
Daarnaast zijn er bij enkele patiënten met een positieve PET-scan botbiopten uit de 
wervels afgenomen voor weefselonderzoek.

Voor start van de therapie hadden alle patiënten PET-positieve afwijkingen in 
de wervelkolom en/of in de sacro-iliacale gewrichten van het bekken. De wervel-
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biopten van PET-positieve afwijkingen bevestigden vorming van nieuw, jong bot op 
plekken met ontsteking. In vergelijking, controle biopten van PET-negatieve wervels 
lieten geen verhoogde botaanmaak zien. Op de PET-scan na 12 weken bleek er op 
een aantal PET-positieve locaties in de wervelkolom en het bekken een significante 
afname van de tracer bij patiënten die baat hadden van de behandeling. Patiënten 
die geen of weinig effect bemerkten, hadden na 12 weken behandeling dezelfde 
of soms meer opname van de tracer op de PET-scan. Met behulp van [18F]Fluoride 
PET is het dus mogelijk om het effect van anti-TNF therapie op botaanmaak in AS 
patiënten te meten en te vervolgen, zelfs in de relatief korte periode van 12 weken 
behandeling. Ter vergelijking, met de klassieke röntgenfoto’s is het slechts mogelijk 
om na 2-5 jaar botveranderingen vast te stellen. De techniek lijkt daarom voldoende 
gevoelig om het effect van behandeling op botformatie in een vroeg stadium te be-
palen. Daarnaast kan PET-gestuurd weefselonderzoek in de toekomst meer inzicht 
bieden in het ziekteproces van AS.

Een andere interessante benadering is het radioactief maken en afbeelden van 
potentieel nieuwe medicatie. Op deze manier kan bijvoorbeeld de biodistributie 
worden onderzocht. In hoofdstuk 7 is gekeken naar de biodistributie van F8-IL10 
een mogelijk nieuwe therapie voor RA. F8-IL10 bestaat uit 2 eiwitten die aan elkaar 
gekoppeld zijn: F8 bindt specifiek aan fibronectine dat onder andere aanwezig is 
bij actieve ontsteking en het eiwit interleukine-10 (IL-10) heeft een ontstekings-
remmende werking. In deze PET-studie is onderzocht of F8-IL10 daadwerkelijk in 
ontstoken gewrichten van RA patiënten wordt afgeleverd (door het te koppelen aan 
radioactief jodium, [124I]F8-IL10). Tevens is onderzocht hoe de biodistributie van 
F8-IL10 in RA patiënten is.

[124I]F8-IL10 PET toonde een verhoogde opname van de tracer in gewrichten van 
RA patiënten met actieve ziekte. De helft van de klinisch actieve gewrichten was 
ook afwijkend op de PET-scan en daarnaast was de meerderheid van de klinisch 
niet ontstoken gewrichten ook niet afwijkend op de PET-scan. De biodistributie 
toonde relatief veel [124I]F8-IL10 opname in de lever en milt, met daarbij een snelle 
klaring van de tracer uit het bloed. Binnen 5 minuten was er nog maar ongeveer 1% 
van de geïnjecteerde dosis in het bloed aanwezig. Dit was de aanleiding om extra 
onderzoek te doen in muizen en ratten.

Ratten met artritis lieten ook verhoogde opname van de tracer zien in de lever en 
milt ten opzichte van gezonde ratten. Nadere analyse van lever- en miltweefsel van 
ratten met artritis toonde een tot wel 7x verhoogde expressie van fibronectine aan. 
Deze verhoogde expressie in de lever en milt was waarschijnlijk het effect van sys-
temische ontsteking in de ratten met artritis. In deze studie heeft PET dus enerzijds 
laten zien dat het nieuwe geneesmiddel daadwerkelijk in de ontstoken gewrichten 
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terecht komt. Anderzijds wordt het geneesmiddel onverwacht veel gebonden in de 
lever en milt, wat de effectiviteit van de behandeling kan beïnvloeden en kan bijdra-
gen aan het ontstaan van bijwerkingen. PET-onderzoek kan dus een waardevolle 
bijdrage leveren tijdens de ontwikkelingsfase van nieuwe (RA) biologicals.

CoNCluSIeS & toekomStPerSPeCtIef

PET staat binnen het vakgebied van de reumatologie nog in de kinderschoenen, 
gezien het beperkte aantal gepubliceerde RA en AS PET studies in de internationale 
literatuur. De eerste stappen zijn gemaakt door ontstoken gewrichten af te beelden 
met PET en daarbij gebruik te maken van verschillende tracers zoals [18F]FDG en 
(R)-[11C]PK11195. De eerste resultaten zijn echter nog beperkt en de resultaten be-
rusten op onderzoek in kleine groepen patiënten. Daarnaast zijn de uitkomstmaten 
van de studies te heterogeen om ze goed met elkaar te kunnen vergelijken. In de 
toekomst zullen er goed vergelijkbare validatie studies uitgevoerd moeten worden 
om definitief de waarde van PET bij artritis aan te tonen. In de praktijk zou gebruik 
gemaakt kunnen worden van de al bestaande gestandaardiseerde protocollen voor 
PET bij oncologische studies.

Er is een grote verscheidenheid aan ziekte-entiteiten binnen het vakgebied van 
de reumatologie. Naar alle waarschijnlijkheid is er niet één tracer die bruikbaar 
is voor ál deze aandoeningen. Een optimale tracer bindt specifiek aan een cel of 
aan een ontstekingseiwit dat betrokken is in het ziekteproces en een hoog contrast 
heeft met de achtergrond. De zoektocht naar specifiekere tracers gaat verder om 
idealiter zo vroeg mogelijk de diagnose te kunnen stellen, liefst nog voordat er 
klinische klachten aanwezig zijn en om therapie op maat te kunnen bieden. Ver-
schillende toepassingen kunnen vragen om andere tracers. In dit proefschrift zijn in 
RA patiënten nieuwe macrofagen tracers [18F]DPA-714 en [11C]DPA-713 getest met 
goede resultaten. Deze thesis laat echter ook zien dat een succesvolle tracer voor RA 
niet per definitie ook succesvol is voor AS of andere reumatologische ziektebeelden. 
Zo toonde de bottracer [18F]Fluoride PET meer afwijkingen bij AS patiënten dan 
de succesvolle RA tracers [18F]FDG en (R)-[11C]PK11195. Per ziekte-entiteit zal dan 
ook onderzocht moeten worden welke PET tracer de meeste potentie heeft.

Een ander belangrijk aspect is monitoren van (dure) therapieën om op individu-
eel niveau efficiënt te kunnen behandelen. Dit proefschrift toont positieve resultaten 
van zowel [18F]Fluoride PET voor therapie monitoring van AS als ook predictie van 
therapie uitkomst bij RA met zirconium gelabeled rituximab PET. Daarnaast kan 
PET waardevol zijn bij geneesmiddelontwikkeling. Door het radioactief labelen van 
nieuwe medicatie, kan de biodistributie zichtbaar gemaakt worden op de PET-scan.
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Een van de belangrijkste nadelen van PET is de lage spatiële resolutie en het 
gebruik van ioniserende straling. De spatiële resolutie is het onderscheidend 
vermogen van de scanner om twee losse punten ook daadwerkelijk los van elkaar 
af te beelden. De spatiële resolutie van de gemiddelde PET-scanner is ongeveer 
4mm. Dat betekent dat een ontstekingsgebied tenminste 4 mm groot moet zijn om 
zichtbaar te zijn op de PET-scan. Dit kan een probleem vormen voor het afbeelden 
van ontsteking in kleine handgewrichten. Ook is er daardoor meer kans op het 
zogenaamde partial volume effect wat gedefinieerd is als verlies van signaal (radio-
activiteit) in kleine structuren. Deze potentiele problemen voor PET onderzoek bij 
artritis kunnen opgelost worden door het optimaliseren van scan- en reconstructie-
protocollen en eventueel specifieke scanners voor kleinere gewrichten. Ook zijn er 
nieuwe technische ontwikkelingen gaande zoals het combineren van PET en MRI en 
systemen waarbij het mogelijk is om de sensitiviteit van de PET met een factor 40 
te verhogen door direct gebruikt te maken van alle radioactiviteit die in de patiënt 
aanwezig is (total-body scanners).

Het gebruik van radioactieve straling is een ander nadeel van PET. Tijdens PET 
onderzoek worden patiënten vaak blootgesteld aan 4-5 maal de achtergrondstra-
ling die elke persoon gemiddeld in Nederland jaarlijks ontvangt door natuurlijke 
straling. Dit is in de medische diagnostiek vergelijkbaar met 500 röntgenfoto’s van 
de longen en aan één CT scan van de buik. Nieuwe (technische) ontwikkelingen 
binnen PET onderzoek zorgen echter voor verdere afname van de stralingsdosis, 
zoals het gebruik van gevoeligere scanners en het gebruik van radioactieve tracers 
met lagere effectieve doses.

De volgende uitdaging is om de stap te maken richting implementatie van PET 
in de klinische reumatologische praktijk. Daarvoor zullen validatie studies met 
grotere patiënten aantallen moeten plaatsvinden, met oog voor kosteneffectiviteit 
en gezondheidswinst voor de patiënt. Deze facetten zijn binnen de oncologie al be-
wezen door het verhogen van de therapeutische efficiëntie (zoals tijdig afbouwen of 
juist intensiveren van medicatie voor een optimale klinische uitkomst) en daarmee 
besparen van kosten.

De hoofdstukken in dit proefschrift tonen aan dat PET waardevol kan zijn in 
de reumatologische patiëntenzorg voor onder andere vroegdiagnostiek, therapie 
monitoring of voorspelling en het ontwikkelen van nieuwe medicatie. Met name de 
mogelijkheid om ziekte-specifieke tracers te ontwikkelen en de nieuwe technische 
vooruitgangen (PET-MRI en high-sensitivity PET) kunnen een belangrijke bijdrage 
leveren in het bereiken van personalized medicine in RA en AS patiënten.
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