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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Achtergrond

Hepatitis B Virus Infectie
HBV is een dubbelstrengs DNA virus wat behoort tot de Hepadnaviridae. Er zijn wereld-
wijd bijna 350 miljoen mensen chronisch geïnfecteerd met het virus, waarvan ongeveer 
50.000 in Nederland. Transmissie van HBV geschiedt op verschillende manieren, waar-
onder seksueel, verticaal (perinataal) en via bloed-bloed contact. Perinatale transmissie 
leidt in veel gevallen tot een chronische HBV-infectie. Een infectie met HBV op latere 
leeftijd wordt in de meeste gevallen geklaard (90 – 95%). Na klaring blijft het virus in 
de levercel aanwezig. Daarom wordt dit geen genezing, maar “functionele genezing” 
genoemd, waarbij er geen ontsteking van de lever meer plaatsvindt, virale factoren 
in bloed zoals HBV-DNA en HBsAg ondetecteerbaar laag zijn, en er meestal speci-
fieke anti-HBs antistoffen gevormd zijn. Bij patiënten met een functionale genezing die 
immunosuppressiva gebruiken, kan het immuunsysteem dusdanig geremd worden, 
dat het virus weer “reactiveert”.

Bij een chronische HBV-infectie is de afweer van de gastheer niet in staat het virus 
te klaren. Er zijn meerdere mechanismen verondersteld waardoor dit zo is. Om schade te 
beperken creëert het immuunsysteem een “immuun-tolerante” status waarbij HBV-spe-
cifieke T-cellen worden verwijderd door NK-cellen en cytotoxische T-cellen worden 
omgezet in een regulatoir type T-cel. Dit verzwakt de immuunreactie die nodig is om 
het virus te klaren. Daarnaast is het HBV in staat het immuunsysteem te ontwijken. 
Een derde mechanisme wordt ook wel T-cel uitputting genoemd, waarbij de gedachte 
is dat dit veroorzaakt wordt door herhaalde T-cel stimulatie en een gebrek aan activa-
tiesignalen door T-helper cellen. 

Behandeling van chronische HBV-infectie heeft tot doel progressie van leverschade, 
met als gevolg levercirrose en hepatocellulair carcinoom (HCC), te voorkomen. Momen-
teel zijn er twee soorten medicijnen beschikbaar voor de behandeling van een chronische 
HBV-infectie: peginterferon (pegIFN) en nucleo(s)tide analogen (NA’s). Idealiter leidt 
behandeling tot functionele genezing, iets wat maar in een klein aantal gevallen lukt. 
Daarom wordt er niet alleen gezocht naar verschillende voorspellers van respons op de 
huidige behandelopties, maar vooral naar nieuwe antivirale middelen met een ander 
werkingsmechanisme dan de bestaande middelen. 

Hepatitis C Virus Infectie
HCV is een enkelstrengs RNA virus behorend tot de Flaviviridae. Wereldwijd zijn er 
meer dan 170 miljoen mensen met een chronische HCV-infectie. Geschat wordt dat in 
Nederland ongeveer 28.000 mensen geïnfecteerd, of geïnfecteerd geweest zijn met HCV. 
Transmissie van HCV geschiedt voornamelijk via bloed-bloed contact. 

Na infectie met HCV reageert het immuunsysteem met een non-specifieke res-
pons via type I interferon wat leidt tot inductie van diverse interferon-gestimuleerde 
genen (onder andere coderend voor het chemokine IP-10) en activatie van verschillende 
afweercellen zoals NK-cellen, macrofagen, dendritische cellen en T-lymfocyten. Het 
gevolg is een sterke specifieke CD4+/CD8+ T-cel respons, met idealiter klaring van het 
virus. Echter, dit gebeurt maar in 20 – 25 % van de gevallen; in 75 – 80 % van de gevallen 
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wordt de infectie dus chronisch. Dit kan uiteindelijk leiden tot levercirrose en hepa-
tocellulair carcinoom. Succesvolle behandeling van chronische HCV-infectie kan dit 
voorkomen. Een blijvend succesvol behandelde chronische HCV-infectie wordt gedefi-
nieerd als niet-detecteerbaar HCV-RNA 3 – 6 maanden na het einde van de behandeling, 
en wordt een “blijvend virale respons” genoemd. Tot enkele jaren geleden bestond de 
behandeling van chronische HCV-infectie uit een combinatie van pegIFN en ribavirine 
(RBV) gedurende 24 – 48 weken, wat veel bijwerkingen had en een kans van slagen van 
50 – 75 %, afhankelijk van het HCV genotype. Sinds 2014 – 2015 is de kans op genezing 
veel groter geworden aangezien er een nieuwe klasse antivirale middelen op de markt 
gekomen is met weinig bijwerkingen en een zeer hoge succeskans (> 95 %) op genezing. 
Deze “direct acting” antivirale middelen (DAA’s) grijpen specifiek aan op bepaalde 
plaatsen in het HCV die coderen voor virusreplicatie. Hierdoor wordt vermenigvuldi-
ging van het virus geremd. In zeldzame gevallen kan er een selectie van mutaties in 
het virale genoom optreden (resistentie-geassocieerde substituties, RAS), wat leidt tot 
virale resistentie en falen van de DAA therapie. 

Hepatitis E Virus Infectie
HEV is een enkelstrengs RNA virus wat onderverdeeld kan worden in 4 genotypes. 
Genotype 1 en 2 veroorzaken een acute hepatitis, veelal bij jonge volwassenen in tro-
pische landen. Genotype 3 en 4 zijn zoönosen, waarbij varkens het grootste reservoir 
zijn in Europa en Azië. Transmissie van HEV is via de faecaal-orale route, en ver-
ondersteld wordt dat men met HEV genotype 3 en 4 geïnfecteerd kan raken door 
consumptie van onvoldoende verhitte met HEV besmette vleesproducten. Het meest 
voorkomende HEV genotype in Europa is genotype 3.

Na infectie met HEV onstaat een sterke humorale immuunrespons, waarbij IgM 
antistoffen detecteerbaar worden, enkele dagen later gevolgd door IgG antistof res-
pons. IgM antistoffen verdwijnen na enkele maanden, IgG kan jaren aantoonbaar 
blijven. Bij immuungecompromitteerde patiënten is de HEV antistof bepaling onvol-
doende om een viremie uit te sluiten en dient HEV-RNA bepaald te worden. 

Een infectie met HEV genotype 3 verloopt meestal asymptomatisch, en wordt 
doorgaans vanzelf geklaard. Immuungecompromitteerde patiënten kunnen daar-
entegen een chronische HEV-infectie ontwikkelen, wat snel tot levercirrose kan 
leiden. Bij patiënten met een allogene hematopoietische stamceltransplantatie is het 
vóórkomen van een chronische HEV-infectie beschreven. Daarnaast treden er regel-
matig leverenzymafwijkingen op als gevolg van medicatie, pre-existente leverziekten 
zoals non-alcoholische vetleverziekte, graft versus host disease (GvHD) of andere 
virusinfecties.

Onderkenning van een chronische HEV-infectie is belangrijk, zodat behandeling 
overwogen kan worden. De eerste behandelingsoptie van chronische HEV-infectie is 
het verlagen van immunosuppressiva. Indien dit niet mogelijk is, wat vaak het geval is, 
zijn er twee medicamenteuze opties, namelijk peginterferon of RBV. Vanwege het bij-
werkingenprofiel wordt er veelal gekozen voor RBV. RBV wordt meestal toegediend in 
een dosering van 600 – 800 mg per dag, gedurende 3 maanden, waarbij een succesper-
centage van 63 % is beschreven. Verder is beschreven dat, als HEV-RNA in faeces nog 
aantoonbaar is aan het einde van de behandeling, de kans op therapie-falen groot is. 
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Bevindingen
Dit proefschrift beschrijft verschillende klinische aspecten van virale hepatitis B, C 
en E. We beschrijven dynamische veranderingen in de immuunrespons tijdens acute 
hepatitis B. Daarnaast onderzoeken we of intrahepatische en plasma IP-10 spiegels een 
responsmarker zijn voor interferon-bevattende therapie bij chronische hepatitis B en 
C virus infectie. Verder beschrijven we enkele behandelopties voor chronische hepati-
tis B, C en E virus infectie en proberen we middels predictiemodellen een voorspelling 
te doen over de hepatitis C-gerelateerde ziektelast in 2030. Tot slot bestuderen we de 
prevalentie van chronische hepatitis E virus infectie onder patiënten met een allogene 
hematopoietische stamceltransplantatie en de klinische relevantie van een dergelijke 
infectie in deze groep patiënten.

 
Deel I - Hepatitis B Virus Infectie
Hoofdstuk 1 beschrijft de immuunrespons van 9 patiënten met een acute HBV-infec-
tie, en dan met name de NK-cel karakteristieken en de HBV-specifieke T-cel functie. 
Eén van deze 9 patiënten ontwikkelde een chronische HBV-infectie terwijl de andere 
8 patiënten genazen van de infectie. Vroeg na de HBV infectie zagen we een toename 
van het totaal aantal CD56bright NK-cellen, en een toename van het deel van deze cel-
len die activatiemarkers tot expressie brengen. De meeste hiervan normaliseerden na 
klaren van de virusinfectie, terwijl bij de patiënt met chronische HBV-infectie het aan-
tal TRAIL-positieve CD56bright NK-cellen hoog bleef. Bij de patiënten die HBV klaarden, 
zagen we een functionele HBV-specifieke CD4+- en CD8+ T-cel respons, maar bij de 
patiënt die chronische infectie ontwikkelde zagen we dit niet. Dit wijst erop, dat NK-cel-
len vroeg tijdens een acute infectie met HBV geactiveerd raken. Patiënten die een acute 
infectie met het HBV klaren, hebben een brede, en multi-specifieke T-cel respons. Zoals 
geïllustreerd door de patiënt die een chronische HBV-infectie ontwikkelt, zou het niet 
afnemen van NK-cel activatie en de ontwikkeling van een zwakke T-cel respons kun-
nen verklaren waarom de infectie chronisch is geworden.

In Hoofdstuk 2 hebben we gekeken naar de rol van IP-10 plasma spiegels vóór en 
tijdens de behandeling met peginterferon en adefovir van chronische hepatitis B (CHB) 
patiënten met een hoge concentratie van hepatitis B virusdeeltjes. We vonden in deze 
studie dat plasma IP-10 spiegels en IP-10 mRNA expressie in de lever vóór start van 
de behandeling aan elkaar gerelateerd zijn, vooral bij HBeAg-positieve CHB patiën-
ten. Hogere plasma IP-10 spiegels vóór start van behandeling waren geassocieerd met 
een hogere kans op een gecombineerde respons (verlies van HBeAg, normalisatie van 
ALAT en HBV-DNA onder 2000 IU/mL). Dit zagen we bij HBeAg-positieve CHB-pati-
enten, maar niet bij HBeAg-negatieve CHB-patiënten. Verder vonden we een positief 
verband tussen plasma- en intra-hepatische IP-10 spiegels. Daarnaast was plasma IP-10 
gecorreleerd met het gehalte aan ALAT en HBV-DNA in het plasma, en met HAI score 
bij leverbiopsie. 

Hoofdstuk 3 beschrijft een gerandomiseerde gecontroleerde studie bij CHB 
patiënten met een laag aantal virusdeeltjes in het bloed, die werden behandeld met 
combinatietherapie bestaande uit peginterferon en adefovir of peginterferon en tenofo-
vir. Daarnaast was er een controle groep die geen behandeling ontving. De hoofdvraag 
was, of er vaker functionele genezing op zou treden bij patiënten die behandeld werden 
met combinatietherapie in vergelijking met de controlegroep. In deze studie vonden we 
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geen significant hoger percentage HBsAg-verlies onder patiënten die met combinatie-
therapie werden behandeld ten opzichte van patiënten die niet behandeld werden. We 
vonden wel vaker een sterke HBsAg-daling van > 1log10 IU/mL bij 21 % van de pati-
enten behandeld met combinatietherapie, ten opzichte van geen daling van HBsAg bij 
patiënten die niet behandeld werden. 

Deel II - Hepatitis C Virus Infectie
In Hoofdstuk 4 beschrijven we dynamische veranderingen in plasma IP-10 bij chroni-
sche hepatitis C (CHC) patiënten vóór en tijdens behandeling met hoge inductie dosis 
standaard interferon (IFN) gedurende zes weken, gevolgd door een geregistreerde dosis 
pegIFN en RBV waaraan amantadine was toegevoegd. We konden geen significante 
relatie tussen IP-10 plasma-spiegels vóór of tijdens behandeling, en succes van de behan-
deling (sustained virological response, SVR) aantonen. Wel zagen we dat IP-10 spiegels 
op Dag 1 na start van de hoge dosis inductietherapie met interferon sterk waren geste-
gen vergeleken met de spiegels vóór de behandeling. De stijging in IP-10 spiegel op dag 
1 was gecorreleerd met een daling in HCV-RNA van > 2.28log10 IU/mL op datzelfde 
tijdstip. Ook was een sterke stijging van IP-10 op dag 1 gecorreleerd met een gunstig 
IL28B genotype. Daarnaast zagen we dat de mate van stijging van IP-10 plasma-spie-
gels op Dag 1 van de behandeling afhankelijk was van de IP-10 spiegel vóór start van 
de behandeling (basis-spiegel). Bij patiënten met een lage IP-10 basis-spiegel van < 150 
pg/mL werd een bijna 30-voudige stijging gezien op Dag 1 van de behandeling, terwijl 
bij patiënten met een hoge IP-10 basis-spiegel van > 600 pg/mL slechts een viervoudige 
stijging werd waargenomen. 

Hoofdstuk 5 beschrijft de resultaten van een retrospectieve observationele “real-
life” cohort studie in de regio Amsterdam onder patiënten met chronische hepatitis C 
(CHC) genotype 4 en gevorderde leverfibrose of gecompenseerde levercirrose. Deze 
patiënten werden behandeld met een combinatie van sofosbuvir en simeprevir met 
of zonder RBV. Bij 49 van de 53 (92 %) patiënten was de behandeling succesvol (er trad 
een blijvend virale respons op). Dit percentage is vergelijkbaar met dat uit grote regis-
tratiestudies voor de combinatie van sofosbuvir en simeprevir bij patiënten met CHC 
genotype 1. Of de toevoeging van RBV bij patiënten met (gecompenseerde) levercirrose 
de kans van slagen van deze behandeling vergroot, wordt niet duidelijk uit onze studie. 
In ons cohort hadden alle 12 patiënten, waarbij RBV was toegevoegd aan sofosbuvir en 
simeprevir, een blijvende virale respons, terwijl bij de 4 patiënten, die een niet-succesvol 
verlopen behandeling hadden, allen behandeld waren zonder de toevoeging van RBV.

In Hoofdstuk 6 wordt de ziektegeschiedenis beschreven van een patiënte met CHC 
genotype 1a en gevorderde leverfibrose. In het verleden had zij eerst een niet-succesvolle 
behandeling met pegIFN en RBV. Vervolgens had zij een niet-succesvolle behandeling 
met een combinatie van een proteaseremmer (NS3) en een NS5A-remmer in onderzoeks-
verband, waarbij ze een RAS in het NS3 en NS5A gebied ontwikkelde. Anderhalf jaar na 
deze behandeling was de RAS in het NS3 gebied niet meer aantoonbaar maar die in het 
NS5A gebied nog wel. Omdat patiënte ook ernstig overgewicht had, onderging zij in de 
wachttijd voor registratie en vergoeding van de nieuwe DAA’s, bariatrische chirurgie 
(een gastric bypass met Roux-en-Y reconstructie). Na het beschikbaar komen van de ver-
schillende DAA’s kon patiënte succesvol behandeld worden met sofosbuvir, simeprevir 
en RBV gedurende 24 weken. Echter, door de bariatrische chirurgie was er suboptimale 



176

Clinical Studies on Hepatitis B, C, and E Virus Infection

opname van simeprevir, wat zich uitte in simeprevir plasma-spiegels die sub-therapeu-
tisch waren vergeleken bij wat in eerdere literatuur beschreven was. Derhalve werd de 
dosis van simeprevir verdubbeld, wat leidde tot adequate plasmaspiegels. De geme-
ten plasma-spiegels van sofosbuvir en RBV waren adequaat. Deze casus illustreert het 
nut van “therapeutic drug monitoring” (TDM) in dergelijke speciale patiëntengroepen. 

In Hoofdstuk 7 wordt een voorspelling gedaan middels modelleren, wat het effect 
van verschillende behandelstrategieën is op het toekomstige aantal patiënten in 2030 
met CHC en de daarmee samenhangende ziektelast (gedefinieerd als het optreden van 
lever-gerelateerde mortaliteit en de incidentie van HCC). De belangrijkste scenario’s die 
gebruikt zijn om dit te berekenen zijn:

A.  “basis-scenario”, waarbij CHC patiënten met ernstige fibrose of cirrose (META-
VIR ≥ F3/F4) behandeld worden met interferon-bevattende therapie; 

B.  “toegenomen effectiviteit”, waarbij CHC patiënten met ernstige fibrose of cir-
rose (METAVIR ≥ F3/F4) behandeld worden DAA’s; 

C.  “alle CHC patiënten”, waarbij alle CHC patiënten worden behandeld met DAA’s, 
onafhankelijk van fibrose stadium;

D.  “screening en eliminatie”, waarbij alle patiënten worden behandeld met DAA’s 
onafhankelijk van fibrose stadium, maar dan uitgebreid met het aantal nieuw 
gediagnosticeerde CHC patiënten, waarbij tevens rekening gehouden werd met 
een lager aantal acute HCV-gevallen door preventiemaatregelen.

 
De prevalentie van CHC in Nederland in 2013 was 0,12 %. Dit is de prevalentie die is 
gebruikt voor het berekenen van de scenario’s. In het basis-scenario zou het aantal 
HCV-geïnfecteerden in 2030 met 45 % afnemen ten opzichte van 2013/2014. Het aantal 
patiënten met HCC en de lever-gerelateerde mortaliteit zou in dat geval dalen met res-
pectievelijk 19 % en 27 %. Als het aantal behandelde patiënten uitgebreid zou worden 
naar alle leverfibrose stadia (scenario C), dan zou het aantal HCV-geïnfecteerden naar 
schatting met 85 % dalen. Het aantal patiënten met HCC en de lever-gerelateerde mor-
taliteit zou dan dalen met 60 – 68%. Ook bij de andere beschreven scenario’s zou er een 
significante daling zijn in het aantal CHC patiënten, in het optreden van HCC, en in de 
lever-gerelateerde mortaliteit. 

Deel III - Hepatitis E Virus Infectie
In Hoofdstuk 8 beschrijven we de prevalentie van chronische HEV-infectie in een cohort 
patiënten die een allogene hematopoietische stamceltransplantatie (alloHSCT) hebben 
ondergaan in Amsterdam van 2005 – 2015. Chronische HEV-infectie werd vastgesteld 
bij 5 van de 130 patiënten (4 %), wat hoger is dan eerder was beschreven in Nederland 
bij andere groepen immuungecompromitteerde patiënten, zoals ontvangers van een 
solide orgaantransplantatie en HIV-geïnfecteerde patiënten (0.12 – 3%). Er zou een rela-
tie kunnen zijn tussen chronische HEV-infectie en hepatische GvHD aangezien er bij 
drie van de vijf patiënten met chronische HEV-infectie een sterke verdenking op hepa-
tische GvHD bestond. In twee van deze patiënten leidde behandeling met ribavirine 
tot zowel het klaren van de HEV-infectie als het verdwijnen van GvHD. Bij de derde 
patiënt was de HEV-infectie niet eerder gediagnosticeerd omdat de patient ten tijde 
van het vaststellen van de HEV-infectie (retrospectief) al overleden was. De HEV-in-
fectie in deze patient is daarom onbehandeld gebleven. GvHD in deze patiënt was 
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therapie-refractair. Concluderend kunnen we zeggen dat we een hogere prevalentie 
(4 %) chronische HEV-infectie vonden bij patiënten met een alloHSCT, dan is beschre-
ven bij andere groepen immuungecompromitteerde patiënten. Daarnaast zouden onze 
bevindingen kunnen wijzen op een relatie tussen hepatische GvHD en chronische 
HEV-infectie.
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alloHSCT  –  allogeneic Hematopoietic 
Stem Cell Transplantation

ALT  –  Alanine Transferase 
Anti-HBc  –  Anti-Hepatitis B 

core antibodies
Anti-HBe  –  Anti-Hepatitis B 

e antibodies
Anti-HBs –  Anti-Hepatitis B 

surface antibodies
APC –  Antigen Presenting Cell
CHB –  Chronic Hepatitis B
CHC  –  Chronic Hepaitis C
DAA  –  Direct-acting 

Antiviral Agent
DNA  –  DesoxyNucleic Acid
E1 –  Envelope 1
E2 –  Envelope 2
EMA  –  European Medicines 

Agency
FLF  –  Fulminant Liver Failure
GvHD  –  Graft versus Host Disease
HBcAb  –  Hepatitis B core Antibodies
HBcAg  –  Hepatitis B core Antigen
HBeAg  –  Hepatitis B e Antigen
HBeAb  –  Hepatitis B e Anitbodies
HBsAg  –  Hepatitis B surface Antigen
HBsAb   –  Hepatitis B surface 

Antibodies
HBV  –  Hepatitis B Virus
HCC  –  Hepatocellular Carcinoma
HCV –  Hepatitis C Virus
HEV  –  Hepatitis E Virus
HIV  –  Human Immunodeficiency 

Virus
IFN  –  Interferon
IL  –  Interleukin
IL28B –  Interleukin 28 B
IP-10  –  Interferon-gamma indu-

cible Protein 10
ISG  –  Interferon Stimulated Gene
MSM  –  Men who have 

Sex with Men
mRNA  –  messenger 

RiboNucleic Acid

NA  –  Nucleo(s)tide Analogue
NK-cell  –  Natural Killer cell
NS  –  Non-Structural 
ORF  –  Open-Reading Frame
Peg  –  polyethylene glycol
PegIFN  –  Peginterferon
PWID –  People Who Inject Drugs
RAS –  Resistance-Associated 

Substitutions
RBV  –  Ribavirin
RNA  –  RiboNucleic Acid
SNP  –  Single Nucleotide 

Polymorphism
SOT  –  Solid Organ Transplant
SVR  –  Sustained Virological 

Response
TNF  –  Tumor Necrosis Factor
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DANKWOORD

Had men mij 10 jaar geleden gevraagd of ik ooit zou promoveren, had ik daar ongetwij-
feld “nee” op geantwoord. Het ging heel anders... Zonder de invloed, hulp, en steun van 
velen was dit boekje er nooit gekomen. Hier is dan eindelijk de gelegenheid om jullie 
allemaal te bedanken. 

Allereerst wil ik mijn promotores en co-promotores bedanken. Wat begon als een 
tweekoppige eenheid, verdubbelde zich in de ontknoping. 

Ulrich, bij onze eerste ontmoeting werd al snel duidelijk dat wij meerdere liefdes 
delen, zoals skiën, wijn, gezelligheid, en de lever. Dat mijn plek in het AMC was, werd 
in de loop der jaren steeds duidelijker. Op jouw aangeven kreeg dat meer kleur en 
heroverwoog ik om alsnog te gaan promoveren. Vele uitstapjes en skiweekenden later 
is hier dan toch eindelijk een serieus resultaat: dit werk. Dank je voor je vertrouwen en 
de kans die je me bood.

Henk, het is indrukwekkend hoe jij als een “mammoet-tanker” altijd maar doorgaat 
tot je doel bereikt is. Je kritische, scherpe blik en enorme ervaring maken dat je als 
geen ander vooruit ziet hoe projecten opgezet dienen te worden, en wat nut heeft om 
opgeschreven te worden. Hoe blij was ik dan ook toen je een keer ongelijk had, en een van 
mijn stukken tegen jouw verwachtingen in “zomaar” geaccepteerd was. Ik waardeer je 
toegankelijkheid, persoonlijke betrokkenheid en je karakteristieke cynische noot enorm. 
Bedankt dat je mij de kans bood om naast mijn klinische werk bij jou te promoveren.

Hans, vanaf mijn eerste schreden op onderzoeksgebied hebben onze paden elkaar 
gekruist. Ik wilde lijst na lijst samples uitgevuld hebben door een van jouw analisten, 
maar jij wilde eerst het protocol maar eens zien. Eerste les geleerd: zonder protocol geen 
materiaal en dus geen onderzoek... Jaren later dachten we samen met Henk na over leuke 
nieuwe HEV-projecten, en overal bleek wel weer een klein lesje van “ome Hans” in te 
zitten. Ik bewonder je gave om aan de ene kant luchtig en laagdrempelig te zijn, maar 
aan de andere kant toch ook een strenge leraar. Bedankt je dat je mijn promotor wilt zijn. 

Marc, tot mijn groot genoegen bestieren wij samen de virale hepatitis patiënten in 
het AMC (in alle opzichten). Als duo penotti infectieziekten-MDL zijn we een voorbeeld 
voor de rest van het land. Vanaf het begin heb jij meegedacht over mogelijkheden voor 
onderzoek en verschillende projecten aangedragen. Je bent een enorme steun en een heel 
fijne mentor en collega. Ik ben ontzettend blij dat je mijn co-promotor hebt willen, mogen 
en kunnen zijn.

Geachte promotiecommissie, veel dank voor het kritisch beoordelen van mijn proef-
schrift en het plaatsnemen in mijn promotiecommissie. 

Paul, ook jij staat in vele opzichten aan de basis van dit boek. Jij nam me aan voor 
de opleiding, en maakte het vervolgens mogelijk om als promoverend staflid te blijven in 
het AMC. Je positieve, relaxte maar waar nodig daadkrachtige manier van leidinggeven 
maakt je een prettige baas en een voorbeeld. Veel dank voor je vertrouwen en je plaats 
in mijn promotiecommissie.

Peter, mijn eerste stappen in het AMC als oudste co-assistent en beginnend 
onderzoeker begeleidde jij. Toen ik na een jaar met mijn opleiding begon, was er tot jouw 
grote teleurstelling voor mij geen ruimte voor onderzoek. Ik leerde jouw directe manier 
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van communiceren kennen, iets wat ik pas jaren later echt op waarde wist te schatten. 
Jouw visie en ideeën over onderzoek zijn complex en inspirerend, en je provocerende 
opmerkingen en vragen leiden tot geanimeerde, en soms hilarische discussies. Ik ben 
je dankbaar dat je plaats wilt hebben in mijn promotiecommissie. En ik beloof je, het 
endotheline-verhaal wordt echt nog opgeschreven!

Professeur Marcellin, c’est par vous que je suis devenue Hépatologue. Vous m’avez 
fait faire connaissance avec la recherche en general et l’hépatite virale. Mes premiers pas 
sous votre direction étaient merveilleux, et en même temps, j’ai pu explorer la ville la 
plus merveilleuse du monde, Paris. C’est une vraie honneur que vous soyez rapporteur 
de ma thèse.  

Joanne, een leukere en betere leverpatholoog bestaat niet! De leverpathologie-
besprekingen zijn elke vrijdag weer een feest, en ik hoop nog lang met je te mogen 
samenwerken. Dank dat je plaats hebt willen nemen in mijn promotiecommissie.

Prof. dr. Bart van Hoek en prof. dr. Rob de Man, beste Bart en beste Rob, ik ben 
vereerd met jullie kritische blik en plaats in mijn promotiecommissie, veel dank hiervoor. 

Beste co-auteurs, bedankt voor jullie inspanningen en de prettige samenwerking.
Ook wil ik de patienten bedanken die aan de studies hebben deelgenomen, waaruit 

de studies beschreven in dit proefschrift voortgevloeid zijn.

Over de jaren zijn er veel verschillende collega’s die mijn pad gekruist hebben. Het zijn 
er teveel om op te noemen, dus ook aan iedereen die ik vergeet: bedankt!

Christine, onder jouw bezielende leiding leerde ik hoe leuk het is om patienten met 
virale hepatitis te behandelen, maar ook hoeveel bijwerkingen interferon heeft. Je was 
en bent een voorbeeld, en je gave om van elke saaie bijeenkomst een kleurrijk feestje 
te maken is bewonderenswaardig. Huub, jij was destijds de ervaren rot wat betreft 
hepatitis-onderzoek. Nog voor een eerder project goed en wel gestart was, kwam jij 
steevast weer met een nieuw ander briljant (on)uitvoerbaar idee. Helaas zit je aan de 
andere kant van de wereld, maar ik hoop je gauw weer tegen te komen. Joep, ik heb je 
vooral meegemaakt als AIOS MDL, maar mijn eerste artikel komt uit jouw koker. Dank 
voor je aanstekelijke humor en de prettige samenwerking.

Bart, als jonkies begonnen wij vol frisse moed met onderzoek bij de hepatologie als 
kamergenoten, en na vele opleidings-omzwervingen zijn we opnieuw kamergenoten als 
staflid. Al breek ik dagelijks bijna m’n nek over jouw rondslingerende spullen, een betere 
roomie kan ik me niet wensen. Dank je voor je vriendschap, humor en gezelligheid.  

Annikki en Louis, jullie waren de hepatitis B onderzoekers toen ik aan het hepatitis-
clubje toegevoegd werd. Jullie maakten mij wegwijs in de wondere werelden van de 
LVL-studie, immunologie, SPSS en graphpad. Meike en Femke, jullie kwamen er niet 
veel later ook bij en maakten het hepatitis-research clubje compleet. Ik kon altijd bij jullie 
terecht met onderzoeks- en niet-onderzoeks-gerelateerde vraagstukken, en ik hoop dat 
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