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NEDERLANDSE SAMENVATTING
Reuscel arteriitis (RCA) en spierreuma (polymyalgia rheumatica, PMR) zijn ontstekingsziekten 

die exclusief voorkomen bij oudere volwassen. RCA patiënten hebben ontstoken middelgrote en 

grote slagaderen, met als gevolg symptomen zoals hoofdpijn, pijn in de kaken tijdens het kauwen, 

koorts en gewichtsverlies. Ernstige complicaties zoals blindheid en een verwijding/scheuring van 

de slagader (aneurysma) kunnen ook voorkomen. RCA overlapt geregeld met PMR. Deze ziekte 

wordt gekarakteriseerd door ontstoken gewrichten in de schouders en heupen, wat leidt tot 

ochtendstijfheid en pijn. 

 Beide ziekten worden getypeerd door een ontstekingsreactie meetbaar in het bloed en migratie 

van immuuncellen naar respectievelijk de vaatwand dan wel de gewrichten. De migrerende witte 

bloedcellen zijn voornamelijk T-helper cellen en monocyten. 

RCA en PMR patiënten worden meestal behandeld met prednisolon. Vanwege het frequent 

opvlammen van de ziekte (reactivatie) is de behandeling vaak langdurig. Dit leidt onvermijdelijk tot 

ernstige bijwerkingen. Het ontstaan van RCA en PMR wordt nog niet volledig begrepen. Het doel van 

de studies beschreven in dit proefschrift is om meer kennis te krijgen over de ontstekingsprocessen 

die leiden tot het ontstaan van deze ziekten. Hierbij ligt de focus op twee aan elkaar verwante 

celtypen: de macrofagen, aangezien deze cellen de ontsteking in het weefsel aanjagen en 

zorgen voor schade, en de monocyten, de voorlopers van macrofagen die in het bloed circuleren 

(Hoofdstuk 2-6).

Als hulpmiddel bij de zorg voor RCA en PMR patiënten kunnen biomarkers een rol spelen. 

Biomarkers zijn meetbare indicatoren van een bepaalde biologische toestand. Een bekend 

voorbeeld van een (acute fase) biomarker is bijvoorbeeld de bezinking als maat voor ontsteking. 

Op dit moment zijn er helaas geen biomarkers die specifiek zijn voor RCA en PMR, en daarbij zijn er 

ook geen biomarkers die voorspellend zijn voor het ziekteverloop. Het doel van de huidige studies 

was dan ook om aan de hand van de huidige kennis van de ziektespecifieke processen nieuwe tools 

te ontwikkelen die kunnen helpen bij de diagnose, controle en voorspelling van ziekteverloop van 

RCA en PMR patiënten (Hoofdstuk 7 & 8).

Hoofdstuk 2 betreft een omvangrijke lange termijn studie, waarbij we hebben gekeken naar 

de samenstelling van de witte bloedcellen in het bloed van RCA en PMR patiënten. We hebben 

de aantallen van verschillende typen witte bloedcellen in patiënten gemeten vóór, tijdens en ná 

de behandeling met prednisolon. Voor de start van de behandeling hadden RCA en PMR patiënten 

meer monocyten en neutrofielen, maar minder B-cellen en NK-cellen in het bloed, vergeleken 

met gezonde controles. Deze veranderingen zijn typisch voor een ‘myeloïde verschuiving’, een 

bloedprofiel dat wordt geassocieerd met een verouderd immuunsysteem, wat mogelijk vooraf 

gaat aan het ontstaan van RCA en PMR. Dit myeloïde profiel was blijvend, omdat ook tijdens 

de behandeling met prednisolon en zelfs lang na het staken van de behandeling de aantallen 

neutrofielen en de monocyten verhoogd bleven. Het behoud van dit myeloïde profiel wijst mogelijk 

op een sluimerend ontstekingsproces in deze patienten.

De bevindingen beschreven in hoofdstuk 2 toonden aan dat het aantal monocyten voortdurend 

verhoogd was in RCA en PMR patiënten. Monocyten zijn onder te verdelen in drie subsets,  
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gebaseerd op de expressie van de eiwitten CD14 en CD16: klassiek (CD14+CD16-, het meest 

voorkomend), intermediar (CD14+CD16+, het sterkst geassocieerd met ontsteking) en niet-

klassiek(CD14-CD16+, de meest ‘volwassen’ subset). In Hoofdstuk 3 hebben wij ontdekt dat monocyt 

aantallen in het bloed zijn toegenomen vanwege een expansie van de klassieke monocyten. 

Prednisolon behandeling zorgde voor een sterke daling in de aantallen van de niet-klassieke 

monocyten, maar niet de klassieke monocyten. Als monocyten migreren naar de vaatwand 

veranderen ze in macrofagen. In het ontstoken bloedvat van RCA patiënten waren alle macrofagen 

positief voor CD16. Wij hebben ook de migratie van monocyten naar het ontstoken weefsel 

onderzocht. Dit gebeurt door middel van chemokines: klassieke monocyten, met hoge CCR2 

expressie, migreren naar hoge concentraties CCL2, en niet-klassieke monocyten migreren naar 

hoge concentraties CX3CL1 vanwege hun hoge CX3CR1 expressie. In het weefsel werden er maar 

weinig CCR2-positieve macrofagen geobserveerd, wat leidde tot de conclusie dat macrofagen in 

het ontstoken RCA bloedvat waarschijnlijk ontstaan zijn uit non-classical monocyten. 

In de ontstoken weefsels van RCA patiënten treffen we infiltraten aan met daarin 

macrofagen, dendritische cellen (DCs, gespecialiseerde antigeen-presenterende cellen) en 

ontstekingsbevorderende T-helper cellen (Th1 en Th17 cellen). Het wordt aangenomen dat met 

name de macrofagen en T-helper cellen in het weefsel afkomstig zijn uit het bloed. Onze hypothese 

luidde dan ook dat monocytsubsetaantallen, als voorlopers van macrofagen, gelinkt zouden 

kunnen zijn aan Th1 en Th17 cellen in het bloed. Daarom hebben wij in Hoofdstuk 4 de aantallen 

en onderverdeling van de monocyten bepaald en vervolgens het aantal T-helper cellen die 

de cytokines IFNγ (Th1) en IL-17 (Th17) maken. Deze bepaling in het bloed werd gedaan in twee 

kleine cohorten van RCA/PMR patiënten. Echter, in tegenstelling tot eerdere studies, vonden wij 

geen veranderde aantallen Th1 en Th17 cellen in onbehandelde patiënten. Er was dan ook geen 

correlatie tussen monocyt subsets en Th1/Th17 aantallen. Waarschijnlijk vinden de interacties tussen 

deze cellen vooral plaats in het ontstoken weefsel, waardoor ze minder goed te karakteriseren zijn 

in het bloed. Naast bovengenoemde cellen, hebben wij ook het aantal DCs in het bloed bepaald 

voor twee subsets: myeloïde DCs (mDCs) en plasmacytoïde DCs (pDCs). Verlaagde aantallen 

mDCs werden gevonden in onbehandelde RCA en PMR patiënten. Vervolgens hebben wij gekeken 

naar de expressie van ‘pattern recognition receptors’ op monocyten en DCs. Deze receptoren 

zijn belangrijke initiators van ontstekingsprocessen. Een van deze pattern recognition receptors, 

TLR2, kwam hoger tot expressie op mDCs van RCA/PMR patiënten. Deze hogere TLR2 expressie op 

mDCs, en hun lagere aantallen in het bloed, suggereert dat deze cellen naar het ontstoken weefsel 

migreren, waar ze geactiveerd kunnen worden door TLR2 liganden (patterns). 

Het is algemeen bekend dat macrofagen aanzienlijk heterogene fenotypes en functies kunnen 

hebben. Het fenotype van macrofagen wordt grotendeels bepaald door signalen uit de omgeving. 

Tot nu toe is er echter weinig kennis over de heterogeniteit van macrofagen in RCA. Onze hypothese 

was dat macrofagen locatie-afhankelijke kenmerken hebben die overeen komen met de activiteiten 

die op deze locatie plaatsvinden. Voorbeelden hiervan zijn de weefselschade bevorderende 

macrofagen en macrofagen die verantwoordelijk zijn voor obstructie van het lumen van het 

bloedvat. Deze verschillende macrofaag fenotypes zouden geïnduceerd kunnen worden door lokaal 

geproduceerde groeifactoren. In Hoofdstuk 5 identificeren wij verschillende macrofaag fenotypes, 

afhankelijk van de locatie in het ontstoken bloedvat: een subset met hoge CD206 expressie die 

verantwoordelijk is voor weefselschade (door middel van MMP-9 productie) en een subset met 

hoge FRβ expressie betrokken bij obstructie van het bloedvat. Opvallend is dat deze verschillende 

fenotypes niet alleen werden gevonden in ontstoken middelgrote arteriën in het hoofd, maar ook 

in RCA aorta’s. Daarentegen hadden macrofagen in ontstoken atherosclerotische aorta’s niet zulke 

heterogene fenotypes als in RCA. In experimenten met gekweekte macrofagen zagen wij dat CD206 

expressie hoog was als cellen gestimuleerd werden met de groeifactor GM-CSF, terwijl de expressie 

van FRβ hoger was voor cellen gestimuleerd met M-CSF. Deze twee groeifactoren worden -binnen 

verschillende regio’s- ook geproduceerd in RCA bloedvaten. De macrofaag heterogeniteit die 

wij beschrijven in RCA zou dus verklaard kunnen worden door de lokale aan- of afwezigheid van 

deze groeifactoren. De nieuwe inzichten die wij hiermee verkregen hebben kunnen mogelijk 

gebruikt worden voor de ontwikkeling van nieuwe therapieën zoals gerichte uitschakeling van 

de weefseldestructieve macrofagen. Ook wordt het misschien mogelijk om met behulp van deze 

markers macrofagen specifiek te volgen met PET-CT scans. 

Naast fenotypering, hebben wij ook gekeken naar een door macrofagen geproduceerd 

product, YKL-40, dat regelmatig in het bloed gemeten wordt als biomarker voor ontsteking en 

weefseltransformatie. In Hoofdstuk 6 gaan wij dieper in op de productie en functie van dit eiwit. 

Wij laten een hoge expressie van YKL-40 zien in ontstoken middelgrote bloedvaten en aorta’s van 

RCA patiënten. Deze aorta’s zijn afkomstig van patiënten met een aneurysma, wat wordt gezien als 

een laat stadium van de ziekte. Onze studies laten zien dat YKL-40, geproduceerd door macrofagen 

in de onstoken bloedvaten, ook gemeten kan worden in het bloed als marker van een nog 

sluimerende bloedvatontsteking. Wij laten zien dat YKL-40 wordt geproduceerd door macrofagen 

met hoge CD206 expressie; deze macrofaag subset ontstaat na stimulatie met GM-CSF. De rol van 

YKL-40 in RCA is nog niet duidelijk. Hier laten wij zien dat YKL-40 de groei van kleine bloedvaten 

stimuleert. Dit proces, ook wel angiogenese genoemd, is belangrijk om de ontsteking op gang 

te houden. YKL-40 kan angiogenese veroorzaken als het in contact komt met de receptor IL-13Rα2. 

Onze weefselstudies wijzen uit dat IL-13Rα2 inderdaad tot expressie komt op verschillende cellen in  

RCA bloedvaten. 

Hoofdstuk 7 & 8 zijn het resultaat van onze vertaling van de gegenereerde kennis naar de kliniek. 

Deze hoofdstukken laten de potentie zien van macrofaag- en angiogeneproducten als klinische 

biomarkers. We proberen hiermee een oplossing te vinden voor het gebrek aan een aantal klinische 

tools: diagnostische biomarkers die specifiek zijn voor RCA en PMR, betrouwbare biomarkers die de 

opvlamming van actieve ziekte en weefselontsteking aantonen, en biomarkers die het ziekteverloop 

kunnen voorspellen voor RCA en PMR patiënten. Met behulp van nieuwe biomarkers kunnen 

complicaties, zoals blindheid en aneuysma’s, voorkomen worden en de klachten veroorzaakt 

door bijwerkingen van langdurige prednisolon behandeling verminderd worden. Onze biomarker 

studies zijn wereldwijd uniek omdat we gebruik konden maken van het uitgebreide GCA PMR 

SENEX (GPS) cohort onderzoek in het UMCG, mogelijk gemaakt dankzij deelname van patiënten 

en vrijwilligers aan dit langlopend onderzoek. Ten tijde van het onderzoek geven deelnemende 

patiënten regelmatig bloed af in een langdurige studie (>7 jaar) naar hun ziekte. Dit gebeurt op het 
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moment van diagnose (voor de start van behandeling), tijdens de behandeling, maar ook als de 

patiënten al een lange tijd uitbehandeld zijn. 

In Hoofdstuk 7 keken wij naar potentiële klinische toepassingen van een aantal macrofaag-

en angiogenesemarkers, geselecteerd aan de hand van pathogene processen die karakteristiek 

zijn voor RCA. Verhoogde waarden van biomarkers van systemische ontsteking, macrofagen en 

angiogenese werden gevonden in het bloed van RCA patiënten (en patiënten met een infectie). 

De behandeling met prednisolon had een sterk onderdrukkend effect op veel van de biomarkers, 

maar de waarden van calprotectine en YKL-40 bleven verhoogd, wat mogelijk een teken is van 

sluimerende bloedvatontsteking. We hebben ook gekeken naar het bloed van patiënten die 

geen behandeling meer kregen. Verschillende biomarkers waren zelfs in deze patiënten niet 

genormaliseerd. De belangrijkste bevinding van dit hoofdstuk was dat een profiel van angiogenese 

biomarkers –gemeten voor de start van de behandeling– voorspellend is voor het ziekte verloop. 

Deze biomarkers, VEGF, YKL-40, en angiopoietine-1 en -2, voorspelden een lange behandelduur 

met prednisolon, waarschijnlijk omdat deze patiënten vaker een opvlamming van ziekte  

activiteit hebben.

Hoofdstuk 8 was gericht op het identificeren van biomarkers die onderliggende 

vaatwandontsteking in PMR patiënten kunnen aantonen. Wederom werd hier gekeken naar 

het nut van biomarkers gebaseerd op ontsteking en angiogenese. In deze studie werden 

recentelijk gediagnosticeerde patiënten met geïsoleerde PMR, PMR met overlappend RCA, en 

controlegroepen onderzocht. Net als in RCA, waren de waarden van de meeste biomarkers 

verhoogd in patiënten met geïsoleerde PMR. De bezinking en sTie2 en angiopoietine-2 waren echter 

lager in patiënten met geïsoleerde PMR vergeleken met patiënten met overlappende PMR/RCA. Uit 

vervolgonderzoek bleek dat angiopoietine-2 een superieur vermogen had om onderscheid tussen 

de twee patiëntenpopulaties te maken. Dit onderscheid maken is van groot belang, omdat RCA 

geassocieerd is met ernstige complicaties en hoger prednisolon gebruik. Daarbovenop bleek dat 

de waarde van angiopoietine-2 –gemeten in recent gediagnosticeerde patiënten– ook goed de 

behandelduur van de geïsoleerde PMR patiënten konden voorspellen. De biomarkers beschreven 

in Hoofdstuk 7 en 8 zijn in het najaar van 2019 ook onderzocht in een onafhankelijk Deens cohort 

van GCA en PMR patienten. Deze validatie studie is van belang om deze biomarkers op termijn ook 

daadwerkelijk toe te passen in verbeteren van de zorg voor de patient met RCA en/of PMR.
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isolatie konden overnemen). Janneke, Marjolein, Carolien, Marit, Hilde en Jannik: bedankt!

Ik vind het nog steeds bijzonder om terug te kijken op alle PhDs die ik heb leren kennen en nu 

over de hele wereld zijn uitgevlogen. Fleur, Judith, Christien, Lucas, Fiona, Koen, Qi, Gerjan, Anouk, 

Gerjan, Jolien, Gwenny, Jolien, Arno (‘The Stud’) en Marieke: bedankt voor het warme welkom,  

de goede samenwerking en de onvergetelijke borrels en PhD-weekenden.

Dear Qi, it was amazing to work with you on the monocyte subsets article, and I learned a lot from 

you. But moreover you apparently knew me so well you immediately expected it was Christien I was 

dating, when I hinted at something. It was so great staying with you and your family in New York, and 

I hope I can, at some point, pay you back the favor when you come back to Groningen!

Vooral aan het begin van je PhD loop je tegen allerlei zaken aan, zoals het vergoeden van congressen 

of het kiezen van de juiste flow antibodies. Het scheelde daarom veel dat ik Lucas tegenover mij 

had op de kamer. Lucas, of ook wel ‘het Orakel van de 3e verdieping’, jij hebt mij geweldig op 

weg geholpen in de eerste jaren van mijn PhD. Daarnaast was het super om jouw paranimf te zijn, 

ondanks mijn griep waardoor ik er uit zag als een lijk. 

Er wordt natuurlijk hard gewerkt op onze kamer, maar er waren bepaalde zomerse dagen dat er 

opeens een aantal collega’s, zoals Koen, op het zelfde moment opveerden. Bleek er opeens een 

massale valpartij te zijn in de Tour de France; het geeft wel een mooi soort van saamhorigheid! 

Gerjan, er is nog altijd geen definitieve winnaar uit onze strijd over welke cel cooler is, maar hopelijk 

kunnen we dat in de toekomst nog eens uitvechten! Beste Anouk, ik denk dat jouw idee van het PhD-

weekend een traditie is die we nog lang zullen houden op onze afdeling. Veel succes in Australië! 

Over Australië gesproken, tof dat je weer terug bent Gwenny! Ik voel me vereerd dat de winnaar van 

zo veel prijzen toch nog zo normaal is gebleven om met ons op borrels te gaan. 

In de loop van de afgelopen jaren kwamen er steeds meer nieuwe gezichten bij. Het was erg raar 

om opeens te beseffen dat ik op een gegeven moment opeens de langstzittende promovendus 

was. Ik weet nog goed dat ik eens een vraag van Rosanne beantwoorde en ik opeens dacht “wauw 

ik klink als Lucas”. Raar. Met de nieuwe groep zijn weer nieuwe tradities begonnen zoals de epische 

kerstborrels waarbij mensen opeens ontzettend enthousiast kunnen zijn over kerstmutsen en 

lichtgevende whiskyglaasjes. Met de mensen die er bij zijn gekomen denk ik denk de afdeling er 

een talentvolle en gezellige groep wetenschappers bij heeft gekregen! Lei, Jacolien, Rebeca, Idil, 

Rosanne, Xiaoyan, Mark, Carlo, Robin en Wietske: het was geweldig om jullie te leren kennen en veel 

succes met jullie onderzoeken!

During my PhD I have done a lot of immunohistochemistry experiments, but there can only be 

one expert: IHC King William the 1st. I really think you are a very talented researcher and I loved 

collaborating with you on the most awesome cells in the human body. Writing this, I am still laughing 

at your enthusiastic texts such as “Dude the YKL-40 luminex is awesome, you are gonna be very 

happy” or “This hospital is a maze of death”.  

Beste Rosanne, ik vond het erg gezellig dat iemand op de kamer een beetje mijn circadiane ritme 

had. Bedankt voor alle tips qua congresabstracts en foute e-mails van twijfelachtige journals. Veel 

succes/sterkte met het bijhouden van de biobank, volgens mij gaat dat helemaal goedkomen! Dear 

Rebeca, congratulations on your excellent PhD defense! At the time I wrote this you actually still had 

to defend, but I am sure it went great. Op de een of andere manier heb ik vooral herinneringen  van 

Wietske buiten werk als we samen aan het zingen zijn. Dit was vaak in de karaoke bar maar kon ook 

prima de Jeugd van Tegenwoordig in de auto zijn. Voor herhaling vatbaar lijkt me!

Onderzoek doen is natuurlijk altijd een bevredigende bezigheid en nooit frustrerend. Maar alsnog 

heb ik de afgelopen jaren mijn best gedaan om ook buiten werk nog een sociaal leven te leiden. 

Vaak was dit sociale leven op zo’n 20 meter van het UMCG, bij café de Buurvrouw. Nu al weer 11,5 

jaar geleden ( ja toen was Hyves nog hip), hebben we elkaar leren kennen aan het begin van de 

studietijd, toch steeds zien we elkaar regelmatig: Mart, René, Randy, Roeland, Cynthia, Hessel, 

Tim en Ronald. Ik ben verbaasd dat we na zo’n lange tijd nog altijd zo goed kunnen lachen en bier 

drinken samen, ik waardeer het heel erg! De Fireman waardeer ik alleen nog steeds niet en waag het 

niet om dat ooit nog eens als cadeau te geven!

Sporten is een mooie uitlaatklep na een lange week typen. Alle vrienden die ik ken dankzij alle 

verregende tenniscompetitiedagen, kansloze zaalvoetbalavonden en helse wielrenweekenden 

(bijvoorbeeld Roosmarijn, Leoni, Joachim, Jelmer en Ed), ook jullie bedankt voor jullie steun  

en interesse! 

Familie Rondaan, bedankt voor het warme welkom en de steun de afgelopen jaren!

Als mijn paranimfen heb ik Jacolien en Ronald gekozen, wat natuurlijk een enorme gok is, maar 

ik reken er op dat ze het goed zullen doen. Beste Jacolien, wij hebben al jaren lang gezamenlijk 

een wekelijkse meeting waarbij jij mij regelmatig goede adviezen hebt gegeven. Bovendien hebben 

we gezamenlijk heel mooi werk afgeleverd (al zeg ik het zelf) in onze publicatie over leukocyten 

subsets. Maar naast al die werk zaken vond ik het ook geweldig om zo’n toffe collega te hebben 

met wie ik altijd van alles kon bespreken. Sterker nog, het is beschamend genoeg al meerdere 
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keren gebeurd dat ik jou heb getroffen in ons lokale restaurant (dankzij jouw vurige aanprijzing). Ik 

weet zeker dat jij volgend jaar een super goed proefschrift gaat afleveren (en niet alleen omdat ons 

gezamenlijke hoofdstuk er in staat)! 

Het is nu al weer een hele tijd terug dat ik uit de trein stapte in Haren en met een mede-

eerstejaarsstudent, Ronald, naar college liep. We waren natuurlijk allebei te laat. Sindsdien hebben 

gelijke interesses en een gedeeld (vrij matig) gevoel voor humor er voor gezorgd dat we elkaar 

nog altijd wekelijks zien voor koffie of bier. Hoewel jij nu een wat andere richting bent opgeslagen, 

als Mister E-Learning/ Graaf TEL (ik kon niet kiezen), kunnen we nog regelmatig wat successen en 

frustraties over werk en andere dingen delen. Bedankt voor alle ondersteuning de afgelopen jaren, 

en super dat jij en Jacolien mijn paranimf willen zijn!

Ontzettend belangrijk voor mij was de steun van mijn hechte familie, in de bewogen afgelopen 

jaren. Papa en mama, jullie vertrouwen heeft mij altijd het doorzettingsvermogen gegeven om iets 

te maken waar ik zelf ook trots op ben. Rutger, Suzanne, Sebastian en Iris, bedankt dat jullie altijd 

je best deden om te luisteren als ik weer eens te lang aan het oreren was over cellen en Excellen. 

Sebas, jij hebt het jaren volgehouden om samen met mij in een huis te leven en te wachten tot ik 

eindelijk het beloofde eten zou meenemen, dat is niet te onderschatten. 

Lieve Christien, het was wel even slikken toen ik de hele afdeling moest vertellen dat ik aan het 

daten was met een collega. Zo cliché natuurlijk. Toch is zelfs een jaar samen op het kantoor nooit 

saai geweest met jou en heeft het me juist altijd gesteund dat jij zo goed weet wat ik mee maak en 

waar ik mee bezig ben. We hebben de afgelopen jaren zoveel bijzondere dingen samen gedaan, veel 

van de wereld gezien en zelfs een (geweldige) kat in huis gehaald. Ik ben heel gelukkig dat ik jou ken 

en dat jij mij altijd hebt gesteund de afgelopen jaren!
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