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�oli�s ulcerosa en de ziekte van �rohn� tezamen ook wel ��D �in�ammator� bowel disease� 
genoemd� zijn chronische ontstekingsziekten van de darm die vaak gepaard gaan met hevige 
buikpijn en diarree. An����� medica�e� zoals in�i�imab en adalimumab zijn e�ec�eve 
behandelingen voor deze ziekte. Deze ontstekingsremmende medicijnen� zijn echter 
kostbaar en niet alle pa��nten hebben baat bij de therapie. Dit proefschri� beschrij� hoe de 
mate van ontsteking� de an����� concentra�es in het bloed en an�sto�en tegen an����� 
elkaar be�nvloeden en hoe het meten van ontstekingswaarden en medicijnconcentra�es 
kan helpen om het e�ect van an����� therapie te voorspellen en te verbeteren in pa��nten 
met ��D.

�iet alle ��D pati�nten hebben verhoogde ontstekingswaarden in het bloed� en ook 
de waarden van calprotectine� een ontstekingseiwit in de ontlasting� wissel  afhankelijk 
van de locatie van de ziekte in de darm. �ij het inschatten van de ernst van de ontsteking 
moet de aard van de ziekte dus overwogen worden. 

Pa��nten met erns�ge coli�s ulcerosa� die geen baat hebben bij in�i�imab� blijken 
dit medicijn te verliezen in de ontlas�ng door �lekkage� van in�i�imab uit zweren in het 
darmslijmvlies. Daarnaast hebben coli�s pa��nten met veel ontsteking vaak juist lagere 
in�i�imab concentra�es in het bloed en minder genezing van de darm. �ovendien 
ontwikkelen sommige pa��nten al vroeg an�sto�en tegen in�i�imab die het medicijn 
neutraliseren waardoor het nauwelijks e�ect hee� op de darmontsteking. Het vroeg�jdig 
iden��ceren van coli�s ulcerosa pa��nten met lage in�i�imab concentra�es in het bloed 
zou het mogelijk maken om deze pa��nten meer in�i�imab toe te dienen en daarmee 
poten�eel het e�ect van in�i�imab te verbeteren. Daarentegen rapporteren pa��nten met 
onnodig hoge an����� concentra�es in het bloed een lagere kwaliteit van leven als gevolg 
van bijwerkingen. Deze pa��nten zouden mogelijk juist baat hebben bij het verminderen 
van de dosis. 

Het meten van ontsteking maakt het mogelijk om de bloedconcentra�es van in�i�imab 
beter te voorspellen en kan daarmee leiden tot het nauwkeuriger en individueler berekenen 
van de dosis die nodig is voor het op�male e�ect van an�����.
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