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Nederlandse samenvatting (Dutch summary)
Botmarkers
Gedurende het gehele leven wordt oud en beschadigd bot afgebroken en nieuw bot gevormd. Dit 

continue gekoppelde proces wordt botremodellering genoemd. Osteoclasten, osteoblasten en 

osteocyten zijn de regulerende cellen van dit proces, waarbij de eerste stap botafbraak is, gevolgd 

door botaanmaak. De zogenaamde bot turnover markers (BTMs) zijn factoren die door de eerder 

genoemde cellen zelf geproduceerd worden of die vrijkomen bij bot aanmaak en bot afbraak. Deze 

BTMs kunnen vervolgens in bloed of urine gemeten worden. Aangezien BTMs een afspiegeling zijn 

van de botafbraak en botaanmaak in het lichaam geven zij het actuele bot metabolisme weer. 

In de kliniek worden BTMs gemeten om botziekten en ziekten die effect hebben op bot vast 

te kunnen stellen, het beloop van een bot (gerelateerde) ziekte te evalueren of het effect van een 

behandeling te kunnen monitoren. Het is voor de clinicus echter vaak lastig om de meest geschikte 

BTM voor zijn/haar patiënt te kiezen. In de eerste plaats vanwege de grote verscheidenheid aan 

BTMs die gemeten kunnen worden. Ten tweede zijn bij het bepalen en interpreteren van een 

BTM vele factoren van belang om rekening mee te houden; onder andere geslacht, nierfunctie, 

leverfunctie, recente botbreuk en voedingsstatus van de patiënt, het dag-nacht ritme van sommige 

BTMs en de (pre) analytische variabiliteit van de gekozen assay waarmee de BTM gemeten wordt. Al 

deze punten dienen daarom te worden meegenomen bij de aanvraag en interpretatie van een BTM.

Voor de clinicus is idealiter de beste BTM om te meten een marker die:

•	 alleen in botweefsel zelf geproduceerd wordt;

•	 via een gestandaardiseerde laboratorium methode tegen lage kosten, met lage variabiliteit 

en hoge nauwkeurigheid gemeten kan worden;

•	 vaststaande referentiewaardes heeft;

•	 die geassocieerd is met uitkomstmaten die van belang zijn voor de botgezondheid zoals  

de botsterkte, weergegeven als botmineraaldichtheid (BMD) of het risico op een botbreuk. 

In dit proefschrift wordt het begrip “clinical utility” oftewel klinische toepasbaarheid van BTMs 

gebruikt. Hierbij wordt bedoeld dat een BTM geschikt is voor:

1. het stellen van een diagnose van een bot (gerelateerde) ziekte; 

2. het maken van een prognose t.a.v. verbetering of verslechtering van een bot (gerelateerde) 

ziekte of 

3. het classificeren van hoog risico patiënten ten aanzien van bijvoorbeeld hun risico op  

een botbreuk. 

Alle genoemde punten kunnen de clinicus helpen de patiënt te adviseren en hierdoor een 

optimale botgezondheid te waarborgen. Dit resulteert in een algeheel betere gezondheid voor 

de patiënt en uiteindelijk ook in een reductie van gezondheidszorgkosten. Dit proefschrift zal 

daarom onder andere ingaan op de vraag wanneer en welke BTM toegevoegde waarde heeft in  

de dagelijkse kliniek.
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Bot en botcellen
De voornaamste functie van bot is om de interne organen te beschermen en om structuur aan het 

lichaam te geven. Verder bevat bot beenmerg, waaruit stamcellen worden gevormd, is bot een 

reservoir voor calcium en fosfaat, functioneert bot als een buffer voor zuur-base evenwichten en 

is het betrokken bij meerdere hormonale processen zoals de glucose huishouding in het lichaam. 

Qua anatomie is bot in te delen in trabeculair en corticaal bot. Trabeculair bot bevindt zich 

voornamelijk in de wervelkolom en bevat vele botbalkjes waartussen beenmerg aanwezig is. 

Corticaal bot is compact bot, wat 80% van het totale botvolume inneemt en zich vooral in de heup 

bevindt. Botweefsel zelf bestaat uit een botmatrix, waarin zich de bot afbrekende en bot vormende 

cellen bevinden. Deze botmatrix zorgt voor de rigiditeit van bot en bestaat vooral uit anorganisch 

calcium hydroxyapatiet en type I collageen. Dit type collageen is het hoofdbestanddeel van osteoid, 

waarmee nieuw gevormd ongemineraliseerd bot wordt bedoeld. Type I collageen zit vooral in 

botweefsel, maar in mindere mate ook in de huid en pezen. 

De volgende cellen zijn van belang bij het botmetabolisme:  

1. Osteoclasten: bot afbrekende cellen die afkomstig zijn van de monocyt-cel reeks en 

daardoor qua functie lijken op macrofagen. Osteoclasten resorberen de botmatrix enerzijds 

door zure substanties uit te scheiden en anderzijds door gebruik te maken van bepaalde 

enzymen, waardoor collageen type I wordt geresorbeerd. Carboxy-terminaal telopeptide 

van type I collageen (CTX), amino-terminaal telopeptide van type I collageen (NTX), 

deoxypyridinoline (DPD), tartrate resistant alkaline phosphatase 5b (TRAP5b) en carboxy-

terminaal telopeptide van type I collageen (ICTP) zijn voorbeelden van BTMs die de mate 

van botafbraak weergeven. 

2. Osteoblasten: bot aanmakende cellen die afkomstig zijn van osteoprogenitor cellen van 

stamcellen. Osteoblasten vormen de botmatrix door type I collageen te maken en daarnaast 

mineraliseren zij het osteoid. Amino-terminaal propeptide van type I procollageen (PINP), 

osteocalcine (OC) en bot specifiek alkalische phosphatase (BALP) zijn hier voorbeelden van. 

Bij mineralisatie van het osteoid spelen vooral BALP en OC een belangrijke rol. 

3. Osteocyten: oudere, geïnactiveerde osteoblasten, die liggen ingebed in de botmatrix. Deze 

cellen staan via kleine kanaaltjes met elkaar in verbinding, waardoor de osteocyten het 

botmetabolisme reguleren via onder andere stoffen als fibroblast growth factor-23 (FGF23) 

en sclerostine die zij produceren. FGF23 resulteert onder andere in fosfaat uitscheiding via 

de nier door het parathormoon (PTH) te verlagen en door het enzym 1-alpha-hydryxolase in 

de nier te remmen. Sclerostine remt de Wnt-signalling cascade in de cel, hetgeen resulteert 

in verminderde botaanmaak. 

Factoren van invloed op botmetabolisme en botmineraaldichtheid 
Het botmetabolisme wordt onder andere beïnvloed door geslachtshormonen, insuline-like growth 

factor (IGF-1), PTH, cortisol, calcium, vitamine D en mechanische belasting van het skelet via 

spierkracht en door gewicht. De geslachtshormonen (met name oestrogeen) spelen een prominente 

rol in de botontwikkeling. Oestrogenen zorgen voor remming van de osteoclasten en dus remming 
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van de afbraak van bot. Bij mannen vindt omzetting van het testosteron naar oestrogeen plaats, 

door een enzymatisch proces dat aromatisatie genoemd wordt. In de puberteit groeien de botten 

in de lengte en dikte. Nadat aan het einde van de puberteit de lengte groei van bot stopt, gaat het 

proces van botmineralisatie door, waardoor de piek bot massa rond de leeftijd van 30 jaar bereikt 

wordt; deze is bij mannen hoger dan bij vrouwen. Op volwassen leeftijd neemt vervolgens de bot 

afbraak meer toe dan de bot aanmaak, waardoor er een afname van BMD plaatsvindt. Het verlies 

van botmassa vindt vooral plaats in het corticale bot en wordt bij vrouwen grotendeels veroorzaakt 

door afname van de eigen lichaamseigen oestrogeen productie als gevolg van de menopauze. 

Andere factoren die het botmetabolisme beïnvloeden en in dit proefschrift worden beschreven zijn 

bijvoorbeeld medicatie, zoals geslachtshormoontherapie of puberteitsremmers (gonadal trophin 

releasing hormone analoog (GnRHa)) in transgender personen. Verder zijn ontstekingsfactoren bij 

auto-immuun of infectieuze ziekten of van tumor afkomstige factoren van negatieve invloed op het 

botmetabolisme. Al deze stoffen resulteren vaak in toegenomen botafbraak, waardoor de BMD en 

dus botsterkte afnemen en de patiënt een groter risico op een botbreuk heeft. 

Evaluatie botdichtheid middels DXA 
In de huidige klinische praktijk wordt bot gezondheid vooral geëvalueerd door het verrichten van 

een twee-dimensionele X-ray absorptiometrie (DXA) scan waarbij BMD wordt weergegeven in 

gram per vierkante centimeter (g/cm2). DXA wordt vooral gebruikt om de botziekte osteoporose te 

diagnosticeren. Osteoporose wordt gekarakteriseerd door een achteruitgang van de botstructuur 

en botkwaliteit, hetgeen resulteert in verminderde botsterkte en hierdoor hoger risico op 

botbreuken. De DXA houdt echter geen rekening met vorm en grootte van het bot, waardoor de 

werkelijke BMD kan worden onder- of overschat, wat vooral in jonge, groeiende personen die hun 

piek bot massa nog niet bereikt hebben van belang is. Verder onderscheid DXA geen trabeculair bot 

van corticaal bot en wordt alleen het gemineraliseerde bot weergegeven, waarbij het van belang 

is dat nieuw gevormd bot 1-3 jaar nodig heeft om uiteindelijk volledig gemineraliseerd te worden. 

Door genoemde punten is een DXA waardevol om lange termijn veranderingen van BMD weer 

te geven, echter geeft een DXA geen informatie over het actuele botmetabolisme. BTMs geven wel 

het actuele botmetabolisme weer en kunnen dus gebruikt worden om korte termijn veranderingen 

in bot weer te geven. In dit proefschrift worden daarom indien mogelijk veranderingen van zowel 

BTMs als DXA uitslagen aan elkaar gerelateerd om zowel korte- als lange termijn veranderingen van 

het botmetabolisme te onderzoeken in verschillende patiëntengroepen.  

Doel van het proefschrift
Het doel van dit proefschrift is om inzicht te verkrijgen in het gebruik van verschillende BTMs in de 

dagelijkse praktijk, om hun beperkingen in het gebruik te kwantificeren en om veranderingen van 

BTM concentraties door ziekte of medicatie gebruik in verschillende patiënt groepen te bestuderen. 

Dit proefschrift draagt hierdoor bij aan extra kennis over de:

•	 klinische toepasbaarheid en aandachtspunten bij de bepaling van verschillende BTMs;
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•	 effecten van geslachtsaanpassende hormoontherapie op het botmetabolisme van 

adolescente en volwassen transgender personen; 

•	 effecten van inflammatie met het humaan immuno deficiëntie virus (HIV-1) op het 

botmetabolisme in volwassen mannen;

•	 effecten van de auto-immuun aandoening multiple sclerose (MS) op het vitamine D – en 

botmetabolisme in volwassen patiënten versus hun gezonde controles; 

•	 potentiële rol van FGF23 als tumor marker bij patiënten met prostaatkanker.

Om bovenstaande punten te onderzoeken hebben wij in dit proefschrift veelal grote 

studiegroepen kunnen includeren waardoor subgroep analyses mogelijk waren. Ook van 

zeldzamere patiëntengroepen (adolescente transgender personen en HIV patiënten die nog niet 

met medicatie behandeld zijn) hebben wij aanzienlijke groepen kunnen bestuderen. Verder hebben 

wij gebruik gemaakt van state-of-the-art laboratorium technieken voor de bepaling van BTMs in 

hetzelfde laboratorium. 

Hoofdbevindingen 
Hoofdstuk 2 bevat een review waarin een overzicht van recente literatuur wordt weergegeven met 

betrekking tot de klinische toepasbaarheid van BTMs in verschillende ziekten. Tevens worden hierin 

de potentiële valkuilen bij het aanvragen en interpreteren van BTMs beschreven. Met betrekking tot 

klinische toepasbaarheid zijn BTMs geschikt voor:

1. het stellen van de diagnose van een bot (gerelateerde) ziekte in geval van tumor 

geïnduceerde osteomalacie (FGF23, ALP), ziekte van Van Buchem (sclerostine, ALP, P1NP, 

osteocalcine), ziekte van Paget ((B)ALP en P1NP) en hypofosfatemische rachitis (ALP, FGF23).  

2. het maken van een prognose t.a.v. verbetering of verslechtering van een bot (gerelateerde) 

ziekte in het geval van chronische nierziekten ((B)ALP, trimerisch P1NP, TRAP5B en FGF23), 

ziekte van Paget ((B)ALP, P1NP). In geval van osteoporose kunnen behandeleffecten worden 

geëvalueerd door het meten van CTX en P1NP. 

Verder zijn BTMs niet geschikt voor

1. het classificeren van individuele patiënten met een hoog risico op een botbreuk. 

Verder toont ons review dat met name bij bot afbraakmarkers (behalve TRAP5B) het dag-nacht 

ritme van belang is, waarbij hogere concentraties ’s nachts en ’s ochtends vroeg gemeten worden. 

De resorptie marker CTX dient in nuchtere staat te worden bepaald, aangezien concentraties 

dalen na voedselinname. In het geval van verminderde nierfunctie kunnen trimerisch P1NP, BALP 

en TRAP5B betrouwbaar geïnterpreteerd worden. Het is verder van belang dat BTMs 6 maanden 

tot een jaar na een botbreuk verhoogd kunnen blijven en tenslotte zijn leeftijd en geslacht van de 

patiënt relevant, aangezien BTMs bij mannen en op jongere leeftijd hogere concentraties bereiken.

Hoofdstuk 3 tot en met 5 beschrijven studies naar het botmetabolisme en de BMD van 

transgender personen. Er is sprake van genderdysforie als er een verschil bestaat tussen het 

geboortegeslacht en het geslacht waarmee iemand zich identificeert, wat gepaard gaat met 

lijdensdruk. Een trans vrouw (man naar vrouw) identificeert zich als vrouw, maar krijgt bij de geboorte 

het mannelijk geslacht toegewezen. Hormoontherapie (HT) bestaat bij een trans vrouw uit anti 
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androgenen (onderdrukken de mannelijke testosteron productie) plus oestrogenen (vrouwelijk 

geslachtshormoon) om de gewenste lichaamsverandering te realiseren. Een trans man (vrouw naar 

man) identificeert zich als man, maar heeft bij de geboorte het vrouwelijk geslacht toegewezen 

gekregen. HT bij een trans man bestaat uit testosteron om het lichaam naar het gewenste geslacht 

aan te passen. Behalve HT kunnen er ook geslachtsaanpassende operaties worden uitgevoerd. 

Onderstaande studies werden uitgevoerd om het effect van veranderingen in geslachtshormonen 

en puberteitsremming op het botmetabolisme en BMD te kunnen evalueren. 

In hoofdstuk 3 hebben wij onderzocht wat het effect is van puberteitsremming en HT op 

het botmetabolisme van adolescente transgender personen. In deze studie werden adolescente 

transgender personen bestudeerd en hebben wij zowel afbraak als aanmaak BTMs (ICTP, P1NP 

en osteocalcine) gemeten en de volumetrische bot mineraal dichtheid (BMAD) berekend op 

drie verschillende momenten. De BTMs daalden tijdens puberteitsremming en de BMD van met 

name de wervelkolom nam ook af. Deze studie toont het negatieve effect van lage concentraties 

geslachtshormonen (met name oestrogenen), veroorzaakt door puberteitsremmers (GnRH-

analogen), op het botmetabolisme. Twee jaar na start van de hormoontherapie zagen wij een 

verdere daling van de BTMs, behalve bij oudere trans mannen. Verder zagen wij in alle groepen een 

normalisatie van de BMD. Deze uitkomsten passen bij het positieve effect van geslachtshormonen 

(met name oestrogenen) op bot, waardoor de osteoclasten en dus de botafbraak wordt geremd. 

Deze remming gebeurt enerzijds direct, dan wel na de enzymatische omzetting van testosteron  

in oestrogenen.

Hoofdstuk 4 beschrijft een studie naar de veranderingen in BMD bij volwassen transgender 

personen gedurende 1 jaar HT. In zowel trans vrouwen als trans mannen neemt de BMD van  

de wervelkolom toe na 1 jaar HT. In trans vrouwen werd verder een toename van de BMD in  

de totale heup regio en heup nek regio gevonden, waarbij in trans mannen een kleinere toename 

van de totale heup regio en geen verschil in de heup nek regio werd gezien. Trans vrouwen hadden 

vaker een lager vitamine D concentratie en indien zij vitamine D suppletie gebruikten tijdens HT 

werd bij hen een grote toename van de BMD gevonden in vergelijking met trans vrouwen die dit 

niet gebruikten.

In hoofdstuk 5 hebben wij gekeken naar het verschil in botmetabolisme gedurende 1 jaar HT 

in volwassen transgender personen en associaties hiervan met veranderingen in BMD. In trans 

vrouwen namen de BTMs af. Trans vrouwen met hogere oestrogeen concentraties hadden een 

grotere daling van de BTMs en een grotere toename van BMD, hetgeen komt doordat oestrogenen 

de botafbraak remmen. In trans mannen stegen de BTMs, waarbij de BMD ook toenam. Dit komt 

waarschijnlijk doordat de bot aanmaak markers naar verhouding meer toe namen dan de bot 

afbraak markers. De groep trans mannen > 50 jaar had een grotere daling van BTMs en toename van 

BMD in vergelijking met jongere trans mannen. Dit verschil wordt waarschijnlijk veroorzaakt door 

het feit dat de oudere transmannen een sterkere stijging in de oestrogenen concentraties hadden 

door HT bij een lage uitgangs-oestrogenen concentratie doordat zij postmenopauzaal waren voor 

de start van HT. Het verschil in oestrogenen concentraties was namelijk een stuk kleiner in de jonge 

trans mannen groep. Overigens verschilden de veranderingen in testosteron concentraties tussen 
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beide groepen evenveel, waardoor dit ook past bij het feit dat van de geslachtshormonen vooral 

oestrogenen een positief effect hebben op bot. 

Hoofdstuk 6 en 7 beschrijven studies die effecten van inflammatie en auto-immuun ziekte 

op het botmetabolisme hebben onderzocht. Hiertoe zijn een mannelijke HIV populatie en MS 

populatie met hun controles bestudeerd. 

In hoofdstuk 6 hebben wij onderzocht hoe BTMs en BMD in volwassen mannen met een recent 

vastgestelde HIV-infectie worden beïnvloed. Hiertoe werden twee groepen bestudeerd waarin de 

ene groep wel behandeling met gecombineerde anti retrovirale therapie (cART) kreeg en de andere 

groep nog niet met cART behandeld werd. De groep mannen die wel werden behandeld met cART 

hadden toegenomen BTMs in vergelijking met de onbehandelde mannen. In beide groepen bleef 

de wervelkolom BMD stabiel en nam de BMD van de heup af. Dit verschil kan verklaard worden door 

actievere ziekte in de behandelde groep en anderzijds ook door het effect van cART zelf (met name 

het middel tenofovir) op bot. Dit medicijn zorgt dat er meer fosfaat wordt uitgescheiden via de 

urine, hetgeen een negatief effect heeft op de botkwaliteit. Tegenwoordig worden HIV patiënten 

direct na diagnose stelling met cART behandeld, dit maakt dat deze studie een schaarse patiënten 

groep beschrijft.  

Hoofdstuk 7 bevat een studie waarin wij hebben gekeken naar verschillen in vitamine D 

metabolieten, FGF23 en BTMs in patiënten met MS in vergelijking met hun gezonde controles. 

Aangezien vitamine D deels gekoppeld zit aan eiwitten hebben wij ook deze eiwitten gemeten 

(onder andere vitamin D binding protein (VDBP)) en vervolgens de vrije en biologisch beschikbare 

fractie van de verschillende vitamine D metabolieten berekend. Wij vonden geen verschil tussen 

FGF23 concentraties, de ratio 25(OH)D/24.25(OH)
2
D of BTMs in MS patiënten en hun controles. MS 

patiënten hadden echter wel lagere biologisch beschikbare 25(OH)D en 1.25(OH)
2
D concentraties 

vergeleken met de controles. Er was verder een verschil tussen mannelijke en vrouwelijke patiënten, 

waarbij VDBP hoger was in mannelijke MS patiënten. Deze studie toont aldus een verschil in vitamine 

D metabolisme tussen MS en gezonde controles. 

Ten slotte bevat hoofdstuk 8 een pilot studie waarin wij hebben uitgezocht of FGF23 een 

potentiele biomarker kan zijn in patiënten met prostaatkanker. Eerdere literatuur suggereerde dat 

op cel niveau de groeifactor activiteit in prostaatkanker cellen toenam onder invloed van FGF23. 

Echter in onze klinische studie zagen wij dat niet terug, aangezien FGF23 niet verhoogd was in de 

prostaatkanker groep in vergelijking met gezonde mannen en mannen met een vergrote prostaat 

zonder dat hierin kanker aanwezig was. Wij toonden in deze studie aan dat de nierfunctie van belang 

is bij de interpretatie van FGF23 concentraties, aangezien deze concentratie toeneemt bij afnemende 

nierfunctie. Concluderend vinden wij FGF23 geen geschikte biomarker in prostaatkanker.

Klinische implicaties van dit proefschrift 
Ten eerste hebben wij middels hoofdstuk 2 uit dit proefschrift kennis bij elkaar gebracht over het 

nut en de beperkingen van BTM bepalingen in de kliniek. Clinici hebben nu meer handvatten welke 

BTM wanneer kan worden aangevraagd en hebben wij inzicht verschaft over de potentiele valkuilen 

per bepaling en bij de interpretatie van de uitslagen. 
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Ten tweede, op basis van hoofdstuk 3 tot en met 5 zien wij geen meerwaarde van het 

bepalen van BTMs als onderdeel van standaard transgender zorg, noch in adolescenten noch in 

volwassenen. Het is voor met name trans vrouwen van belang een eventueel vitamine D tekort 

na te gaan en indien nodig suppletie te starten. Verder dienen leefstijladviezen zoals voldoende 

lichaamsbeweging, zonlichtexpositie, calcium inname en het staken van roken en liefst ook alcohol 

besproken te worden. Aangezien vooral trans vrouwen lagere BMD hebben, dient in deze groep 

laagdrempelig een DXA verricht te worden, bijvoorbeeld in geval van botbreuken op jonge leeftijd. 

In de adolescenten studie (hoofdstuk 3) illustreren wij de nadelige effecten van puberteitsremmers 

op de botkwaliteit. Concluderend zien wij in zowel adolescenten als volwassenen transgender 

personen geen nadelige effecten van HT op de botgezondheid in deze korte-termijn studies. 

Tenslotte is het van groot belang dat de therapietrouw ten aanzien van de hormoontherapie wordt 

nagegaan, gezien de positieve rol van oestrogenen op de botgezondheid, die uit al onze studies 

naar voren komt. 

Als derde punt noemen wij dat op grond van hoofdstuk 6 er geen noodzaak is tot routinematig 

bepalen van BTMs tijdens behandeling van mannelijke HIV patiënten. BTMs kunnen wel gemeten 

worden na wisselen van cART tenofovir voor een andere vorm van cART, om zodoende het effect 

op de botgezondheid te evalueren, aangezien dit via een DXA scan pas op veel later moment 

betrouwbaar kan worden bekeken. Aangezien er in deze patiëntgroep vaker een lage BMD wordt 

gevonden met een hoger risico op botbreuken, raden wij ook bij deze patiëntgroep leefstijladviezen 

ten aanzien van lichaamsbeweging, zonlicht, calcium, vitamine D, staken van roken en alcohol aan. 

Een DXA scan dient laagdrempelig verricht te worden in deze groep, bijvoorbeeld in geval van 

meerdere botbreuken. 

Als vierde punt zien wij in MS patiënten geen redenen om BTMs te meten als onderdeel van 

hun periodieke controles. Op basis van hoofdstuk 7 zien wij wel meerwaarde van het bestuderen 

van andere vitamine D metabolieten in patiënten met MS in toekomstige studies. Ook in deze 

patiëntgroep raden wij de eerder genoemde leefstijladviezen aan, met specifieke aandacht voor 

vitamine D suppletie indien nodig. Ook dient bij deze patiënten laagdrempelig een DXA scan 

verricht te worden om de botkwaliteit te evalueren. 

Tenslotte zien wij op grond van hoofdstuk 8 geen rol voor FGF23 als biomarker weggelegd in 

prostaatkanker patiënten. In deze studie komt verdere noodzaak van de interpretatie van FGF23 in 

het licht van de nierfunctie van de patiënt duidelijk naar voren. 

Toekomstperspectieven 
In de studies beschreven in dit proefschrift hebben wij de BTMs zoveel mogelijk gerelateerd aan 

uitslagen van DXA. Er zijn echter ook grote studies nodig die naast vergelijking met DXA ook 

specifiek naar het risico op botbreuken in relatie tot de BTMs en veranderingen hiervan kijken, 

aangezien botbreuken een klinische uiting (kunnen) zijn van verminderde botkwaliteit. Verder 

dienen studies te worden verricht waarin bothistomorphometrie en geometrische verschillen in 

bot bijvoorbeeld door middel van het berekenen van trabecular bone score (TBS) via DXA worden 

meegenomen als uitkomstmaten om zodoende een beter beeld van de totale botgezondheid  

te verkrijgen. 
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Ten aanzien van de studies in de transgender personen, zijn er grote studies nodig om na  

te gaan of het bij geboorte toegewezen geslacht als referentie geslacht moet worden blijven 

gebruikt. In MS patiënten lijkt er een immuun systeem modulerende rol van vitamine D en 

VDBP te bestaan, welke nog verder bestudeerd dienen te worden. Tevens dienen de gevonden 

geslachtsverschillen ten aanzien van het vitamine D-FGF23 metabolisme in deze patiëntgroep 

verder uitgezocht te worden. Ten aanzien van prostaatkanker, maar ook bij andere vormen van 

kanker is het wenselijk dat er studies gedaan worden om na te gaan of andere BTMs kunnen worden 

gebruikt ter monitoring van kanker met risico op botuitzaaiingen. 

Tenslotte is er op klinisch chemisch gebied noodzaak om de standaardisatie van de BTM  

te verbeteren vanwege de grote variatie tussen verschillende assays die per BTM worden gebruikt 

in de verscheidene laboratoria wereldwijd. Hierdoor blijft het vergelijken van studie uitkomsten tot 

op heden nog moeizaam. Verder dienen er adequate referentiewaardes per leeftijd en geslacht per 

BTM worden vastgesteld. Naar verwachting zullen alle bovenstaande punten verder bijdragen aan 

de verbetering van de bot gezondheid van onze patiënten. 

Conclusie
Studies in dit proefschrift dragen bij aan kennis over BTMs vanuit zowel klinisch als klinisch chemisch 

perspectief. Wij hebben in dit proefschrift onderzocht wanneer BTMs van klinisch toegevoegde 

waarde zijn. BTMs zijn te gebruiken als diagnosticum van tumor geïnduceerde osteomalacie, ziekte 

van Van Buchem, ziekte van Paget en hypofosfatemische rachitis. Verder zijn zij te gebruiken ter 

monitoring van de ziekte activiteit in chronische nierziekte en ziekte van Paget. Tenslotte zijn 

BTMs geschikt ter evaluatie van het behandeleffect in patiënten met osteoporose. Momenteel zijn  

de BTMs (nog niet) geschikt als indicator van het risico op botbreuken in de individuele patiënt. 

Op grond van de resultaten uit de studies in dit proefschrift achten wij het niet nodig om BTMs 

te meten als onderdeel van standaard patiëntenzorg in transgender personen (adolescenten en 

volwassenen), HIV, MS of prostaatkanker patiënten. Het verdient aanbeveling in deze groepen 

een DXA te verrichten in geval van botbreuken en/of hoog risico op een botbreuk, lage vitamine D 

concentraties en ter evaluatie van eerder bekende lage BMD. Al met al hebben wij wel aangetoond 

dat BTMs geschikt zijn voor een directe evaluatie van het botmetabolisme ten opzichte van  

de langere termijn DXA meting. 

Gezien de verscheidene kanttekeningen bij de bepaling en interpretatie van een BTM blijft het 

een uitdaging voor de clinicus welke BTM de beste keuze is. Wij benadrukken op grond van onze 

studies de noodzaak voor de clinicus zich te informeren over de potentiele valkuilen per BTM. 

Wij adviseren daarom om laagdrempelig met een klinisch chemicus te overleggen om zodoende  

de meest geschikte BTM aan te kunnen vragen en onjuiste interpretatie te voorkomen. Ten aanzien 

van de bepaling van een BTM zijn een gestandaardiseerde sample afname, verzameling en analyse 

de hoeksteen van iedere BTM meting. Verder dient een BTM meting liefst in de ochtend na een 

nacht vasten te worden afgenomen, om zo de invloed van het dag-nacht ritme en voedselinname 

op de BTM concentratie te reduceren. Bij de interpretatie dient ten slotte altijd rekening gehouden 

te worden met het geslacht, de leeftijd van patiënt, recente botbreuken en de lever- en nierfunctie.
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Concluderend draagt het meten van BTMs bij in de diagnostiek en monitoring van primaire 

botziekten. Er is weinig toegevoegde waarde voor het meten van BTMs bij andere ziekten, ook 

al hebben die effect op het bot. Nieuw onderzoek naar BTMs met gestandaardiseerde assays 

onder gestandaardiseerde afname condities, met speciale aandacht voor nieuwe bot gerelateerde 

markers zoals FGF23 en sclerostine, is nodig. Hierdoor kan worden onderzocht of deze markers 

toegevoegde waarde hebben in andere klinische situaties.  
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