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Summary 
Ulcerative colitis and Crohn’s disease, collectively referred to as inflammatory bowel 

disease (IBD), are characterized by chronic inflammation of the intestine, typically causing 

abdominal pain and (bloody) diarrhea, predominantly in young adults. The course of the 

disease is unpredictable, with alternating episodes of relapse and remission. The disease 

activity of IBD can be determined by monitoring symptoms, but also by endoscopic 

evaluation of the intestine or by measuring inflammatory markers in blood or stool, such as 

serum C-reactive protein (CRP) or fecal calprotectin. How these markers may help to 

optimize therapy is not entirely clear.  

Tumor necrosis factor inhibitors (anti-TNF), such as infliximab or adalimumab, are 

powerful anti-inflammatory drugs for the induction and maintenance of remission in both 

Crohn’s disease and ulcerative colitis. However, considerable costs are involved in the 

prescription of anti-TNF therapy. Moreover, some patients do not respond to these agents 

(primary non-response) or lose response over time (secondary non-response). This 

secondary loss of response has been associated with the formation of antibodies, which 

neutralize the drug. In addition, low serum drug concentrations have been correlated with 

lack of response to anti-TNF. 

A high inflammatory load has been suggested to affect anti-TNF concentrations. 

Specifically in severe ulcerative colitis, massive presence of inflammation and severe 

ulceration with potential loss of (therapeutic) proteins might influence the pharmacokinetics of 

anti-TNF. These patients might not receive sufficient anti-TNF to suppress the amount of 

inflammation or TNF present and may thus benefit from higher than standard doses of anti-

TNF. This thesis aims to investigate how inflammatory load affects the pharmacokinetics of 

infliximab and how markers for response may help to optimize anti-TNF therapy in patients 

with inflammatory bowel disease. 

Calprotectin is a marker for intestinal inflammation which can be detected in stools of 

IBD patients. This inflammatory burden of the intestinal mucosa is mainly thought to arise 

from mucosal ulcers. In Chapter 2 we aimed to evaluate the correlation between fecal 

calprotectin or serum biomarkers and the extent of mucosal ulceration. Furthermore, possible 

differences between biomarker profiles of patients with ileal and (ileo)colonic Crohn’s disease 

were examined. In a retrospective study, 44 patients with Crohn’s disease were identified 

who had undergone endoscopic evaluation of the large and distal part of the small intestine, 

in addition to fecal calprotectin, serum CRP and blood leukocyte sampling. Ulceration, as 

detected with endoscopy, correlated better with fecal calprotectin levels than with serum 

CRP and blood leukocyte count. In the presence of large and/or very large ulcers, fecal 

calprotectin levels were lower in patients who had isolated ileal disease compared to patients 
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with (ileo)colonic Crohn’s disease. These results show that disease location should be 

considered when interpreting fecal calprotectin results. 

In Chapter 3 several disease activity markers were compared with the inflammatory 

burden as detected by SPECT-CT in patients with ulcerative colitis. In this prospective study, 

serum and fecal samples were collected from 30 patients who underwent colonoscopy (with 

biopsies) and leukocyte scintigraphy SPECT-CT. In SPECT-CT a patient’s leukocytes are 

radioactively labelled with Technetium and subsequently these cells are reinjected into the 

circulation. These labelled leukocytes will then migrate to the site of active inflammation (in 

ulcerative colitis: the colon), and can be detected by SPECT-CT. In this study, the original 

endoscopic Mayo score better reflected the inflammatory load, as detected by SPECT-CT, 

than the recently developed ulcerative colitis endoscopic index of severity (UCEIS). Serum 

CRP did not seem to be a good biomarker for total inflammatory burden in ulcerative colitis. 

Fecal calprotectin is an accurate marker for inflammatory activity in left-sided colitis, but 

underestimates inflammation in patients with pancolitis. 

We hypothesized that fecal loss of anti-TNF antibodies through ulcerated intestinal 

mucosa could represent an additional mechanism of increased antibody clearance from a 

‘leaky gut’, contributing to an insufficient therapeutic effect in patients with severe ulcerative 

colitis. In Chapter 4, fecal samples of 30 patients with moderate-to-severely active ulcerative 

colitis treated with infliximab were collected during the first 2 weeks of therapy. Infliximab was 

detected in the majority of fecal samples with the highest concentrations measured in the first 

days after start of therapy. Patients who were clinical non-responders at week two had 

significantly higher fecal infliximab concentrations at day one compared to clinical 

responders. This study showed for the first time that a therapeutic monoclonal antibody can 

be found at detectable levels in feces. Intestinal loss of infliximab in the first days after 

infusion is associated with primary non-response. 

The optimal therapeutic range for serum concentrations of infliximab during induction 

therapy in ulcerative colitis is unknown, since the pharmacokinetics of infliximab have not 

been studied in this context. To test the hypothesis that ulcerative colitis patients with a high 

inflammatory burden at the start of the treatment have higher clearance of infliximab than 

patients with less severe ulcerative colitis, Chapter 5 describes a prospective 

pharmacokinetic study of infliximab induction therapy in 20 patients with moderate-to-

severely active ulcerative colitis. Antibodies to infliximab were detected in the serum of 7 

patients, as early as day 18, 4 days after the second infliximab infusion. This early 

development of antibodies was associated with lower infliximab concentrations and predicted 
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non-response to therapy. Patients with high baseline serum CRP levels had lower serum

infliximab concentrations. Furthermore, serum infliximab concentrations at week 6 correlated 

with endoscopic response. The identification of patients with an increased infliximab 

clearance may allow for pre-emptive dose intensification in order to prevent primary non-

response to infliximab in patients with moderate-to-severe ulcerative colitis. 

Chapter 6 reports on a population pharmacokinetic study of infliximab to identify

patient, disease and treatment characteristics that influence serum concentrations and

clearance of infliximab in a cohort of 332 patients with IBD. The presence of antibodies to 

infliximab, body weight and serum albumin levels independently affected clearance of

infliximab. Incorporating these factors in a pharmacokinetic model improved the reliability of

the prediction of infliximab levels and might thereby allow for precise individualised dosing

and cost reduction. 

High anti-TNF serum concentrations may be associated with adverse effects in 

patients with IBD. In Chapter 7 we aimed to investigate whether high anti-TNF trough levels

were associated with impaired quality of life and side effects such as fatigue, arthralgia and 

skin lesions. This prospective cohort study included 95 IBD patients in clinical and 

biochemical remission on infliximab or adalimumab maintenance therapy. Patients with 

higher anti-TNF serum concentrations reported lower disease specific quality of life,

particularly regarding systemic symptoms and emotional status. Fatigue, arthralgia and skin 

lesions did not occur more often in these patients. Anti-TNF doses could be reduced in these 

patients.

In Chapter 8 the association between infliximab trough levels and clinical and 

biochemical disease activity was cross-sectionally studied in 39 children with IBD receiving 

infliximab maintenance therapy. The study showed that serum trough concentrations of

infliximab correlated with serum CRP and fecal calprotectin levels. Clinical disease activity

however did not correlate with infliximab trough levels. This study emphasizes the utility of

biochemical markers in pediatric IBD and provides a rationale for therapeutic drug monitoring 

in children receiving infliximab for IBD.

Chapter 9 reports on the clinical outcome of a second course of infliximab (infliximab

retreatment) in 29 Crohn’s disease patients that were previously treated with infliximab and

then switched to adalimumab. After 18 months of infliximab retreatment, two-thirds of

patients were still continued their second infliximab course. The other third of patients had 

stopped infliximab retreatment after a median of 7 months. Reasons for discontinuation
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included loss of response, intolerance to infliximab or non-compliance to therapy. This study 

shows that in highly refractory Crohn’s disease patients, previously failing adalimumab after 

prior infliximab treatment, returning to infliximab should not be precluded since this could be 

a valuable strategy. 

In conclusion, this thesis describes how the use of inflammatory markers, drug levels 

and anti-drug antibody levels help to optimize the outcome of anti-TNF therapy in patients 

with inflammatory bowel disease. 
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Samenvatting voor niet-ingewijden
Colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn (IBD; ‘inflammatory bowel disease’) zijn

chronische ontstekingsziekten van de darm, die buikpijn en bloederige diarree kunnen 

veroorzaken bij jongvolwassenen. De ziekte van Crohn kan zowel in de dunne darm als in de 

dikke darm voorkomen, terwijl bij colitis ulcerosa (letterlijk ‘dikke darm ontsteking met

zweren’) alleen de dikke darm ontstoken is. Het beloop van beide ziekten is onvoorspelbaar

met afwisselende periodes van verergering van klachten (opvlamming) of periodes zonder

klachten (remissie).

De ziekteactiviteit kan worden bepaald door het evalueren van symptomen en ook door

een kijkonderzoek (endoscopie) van de darm. Bij een kijkonderzoek van de dikke darm

(coloscopie) kan het darmslijmvlies er ontstoken uitzien met bloed, pus, aften en zweren.

Een coloscopie en de voorbereiding hierop met laxeermiddelen kan door patiënten als erg 

belastend worden ervaren. In het bloed kan de mate van ontsteking worden bepaald worden 

door het meten van ontstekingseiwit CRP (C-reactive protein). In de ontlasting kan het

ontstekingseiwit calprotectine worden gemeten om de mate van darmontsteking te bepalen. 

Hoe deze bepalingen precies kunnen helpen om therapie te optimaliseren is nog niet geheel

duidelijk.

TNF (tumor necrosis factor) is een ontstekingseiwit dat een belangrijke rol speelt bij het in 

stand houden van chronische ontsteking in de darm. Het remmen van TNF door anti-TNF

medicatie is dan ook een effectief middel gebleken in de behandeling van zowel de ziekte

van Crohn als colitis ulcerosa. Infliximab en adalimumab zijn voorbeelden van zo’n anti-TNF,

een biologisch gefabriceerde antistof (‘biological’) die specifiek TNF remt. Infliximab wordt via 

een infuus gegeven met een dosis van 5mg/kg en een oplaad periode (inductie) op week 0,

week 2, week 6 en vervolgens als onderhoud elke 8 weken. In principe krijgen alle patiënten 

dezelfde, voor gewicht gecorrigeerde, dosering. Echter, als patiënten de reactie op het

medicijn verliezen kan de dosis worden opgehoogd of het interval tussen infusies worden

verkort. Adalimumab is een ander anti-TNF middel met vergelijkbare werking als infliximab,

alleen wordt dit medicijn om de 2 weken door de patiënt zelf onderhuids toegediend.

Er zijn aanzienlijke kosten verbonden aan het voorschrijven van anti-TNF therapie: 

gemiddeld kost het medicijn rond de €20.000 per patiënt per jaar. Bovendien is het middel

niet bij alle patiënten effectief. Sommige patiënten reageren helemaal niet op anti-TNF 

therapie (primaire non-response), terwijl andere aanvankelijk reageren, maar later toch weer

klachten krijgen (secundair verlies van response). Dit verlies van response is toegeschreven 

aan het ontwikkelen van lichaamseigen antistoffen tegen het anti-TNF, die het medicijn 

neutraliseren en daarmee de werking tenietdoen. Ook een lage concentratie van anti-TNF in

het bloed is geassocieerd met een verminderde reactie op het medicijn.
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De aanwezigheid van veel ontsteking zou de oorzaak kunnen zijn van lage anti-TNF 

concentraties in het bloed. Vooral in ernstige colitis ulcerosa zou de mate van ontsteking, de 

zweren in de darm en potentieel veel eiwitverlies via diarree een invloed kunnen hebben op 

de anti-TNF concentraties in het bloed. Deze patiënten krijgen daardoor wellicht een te lage 

dosis anti-TNF om de hoeveelheid TNF in hun darm te onderdrukken en zouden mogelijk 

baat kunnen hebben bij hogere doseringen van het medicijn. 

Dit proefschrift heeft als doel te onderzoeken hoe de aanwezigheid van ontsteking de 

concentraties van anti-TNF beïnvloedt en hoe het meten van ontsteking, antistoffen tegen 

anti-TNF en anti-TNF concentraties kunnen helpen om anti-TNF therapie te verbeteren voor 

patiënten met colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn (IBD). 

Calprotectine is een marker voor darmontsteking, die gemeten kan worden in de 

ontlasting (zo genaamd ‘fecaal’ calprotectine) van patiënten met IBD. De mate van 

ontsteking wordt vooral veroorzaakt door zweren in de (dikke) darm. In hoofdstuk 2 worden 

fecaal calprotectine en ontstekingswaarden in het bloed onderzocht en vergeleken met de 

aanwezigheid van zweren, die zijn gezien tijdens endoscopie in 44 patiënten met de ziekte 

van Crohn die is gelokaliseerd alleen in de dunne darm of ook in de dikke darm. De 

hevigheid van zweren zoals die gezien waren bij endoscopie kwam beter overeen met fecaal 

calprotectine dan met ontstekingswaarden in het bloed. Fecaal calprotectine waarden waren 

lager in patiënten met alleen dunne darm Crohn ten opzichte van patiënten met ook de 

ziekte van Crohn in de dikke darm. De locatie van ziekte moet daarom overwogen worden bij 

het interpreteren van de resultaten van fecaal calprotectine. 

In hoofdstuk 3 worden verschillende manieren om ziekte activiteit te meten 

vergeleken met een witte bloedcel scan, als mate voor de totale hoeveelheid ontsteking in de 

darm, in patiënten met colitis ulcerosa. 30 patiënten ondergingen coloscopie en witte 

bloedcel scan en ontstekingswaarden werden onderzocht in bloed en ontlasting. Bij de witte 

bloedcel scan werden witte bloedcellen (leukocyten) van patiënten radioactief gelabeld met 

Technetium en vervolgens weer terug gespoten in de bloedbaan. Vervolgens verplaatsen 

deze leukocyten zich naar de actieve plek van ontsteking, in geval van actieve colitis 

ulcerosa: de dikke darm, en kunnen ze in beeld worden gebracht met een witte bloedcel 

scan (SPECT-CT). De zogenoemde endoscopische Mayo score kwam beter overeen met 

het aantal gelabelde leukocyten dat bij SPECT-CT werd gezien dan de onlangs ontwikkelde 

endoscopische UCEIS score. CRP lijkt geen betrouwbare marker voor ontsteking te zijn in 

patiënten met colitis ulcerosa. Fecaal calprotectin is wel een betrouwbare marker voor 

ontsteking, vooral in patiënten met zogenaamde ‘linkszijdige’ colitis. 
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Wij veronderstelden dat door een ‘lekke darm’ met ernstige darmzweren anti-TNF 

mogelijk verloren gaat in de ontlasting en dat dit mechanisme zou kunnen bijdragen aan het

gebrek aan reactie op anti-TNF in patiënten met hevige colitis ulcerosa. In hoofdstuk 4 zijn

potjes ontlasting verzameld van 30 colitis ulcerosa patiënten tijdens de eerste 2 weken van 

infliximab therapie. Infliximab kon gedetecteerd worden in de meerderheid van de 

ontlastingsmonsters met de hoogste concentraties in de eerste dag na de eerste infusie.

Patiënten zonder verbetering van de klachten op infliximab na 2 weken therapie hadden 

hogere concentraties infliximab in de ontlasting tijdens de eerste dag vergeleken met

patiënten die wel goed reageerden op therapie. Dit is de eerste studie die laat zien dat

infliximab inderdaad in detecteerbare waarden gemeten kan worden in de ontlasting en dat

verlies van infliximab via de ontlasting is geassocieerd met het gebrek aan reactie op het

medicijn.

Tijdens de inductie fase van infliximab is het niet duidelijk welke concentraties

infliximab in het bloed leiden tot een optimaal therapeutisch effect, omdat studies vooral zijn 

verricht in de onderhoudsfase van het medicijn. Om de hypothese te testen dat colitis

ulcerosa patiënten met veel ontsteking een hogere klaring of verlies van infliximab hebben,

worden in hoofdstuk 5 de bloedconcentraties van infliximab onderzocht gedurende de 

eerste 6 weken van therapie in 20 patiënten met colitis ulcerosa. Antistoffen tegen infliximab 

werden gevonden in 7 patiënten, al op dag 18, 4 dagen na de 2e infusie. Patiënten met deze 

vroege ontwikkeling van antistoffen hadden lage infliximab concentraties in het bloed en 

geen verbetering van de darmontsteking bij coloscopie na 8 weken. Patiënten met een hoog 

CRP op het moment van starten van therapie hadden lage infliximab concentraties in het

bloed gedurende inductietherapie. Lage infliximab bloedconcentraties op week 6 waren 

geassocieerd met het gebrek aan verbetering van de darmontsteking bij coloscopie na 8 

weken. Het vroegtijdig identificeren van colitis ulcerosa patiënten met lage infliximab 

concentraties in het bloed zou het mogelijk maken om deze patiënten meer infliximab toe te 

dienen en daarmee potentieel primaire non-response op infliximab te voorkomen.

Hoofdstuk 6 beschrijft een zogenaamde ‘populatie farmacokinetiek’ studie, waarin 

infliximab bloedconcentraties van 332 IBD patiënten zijn onderzocht om patiënt-, ziekte- of

behandeleigenschappen te identificeren die infliximab bloedconcentraties en klaring van het

medicijn beïnvloeden. De aanwezigheid van antistoffen tegen infliximab, lichaamsgewicht en 

serum albumine (eiwit in bloed) hadden allen een onafhankelijk effect op de klaring en 

daarmee bloedconcentraties van infliximab. Het meenemen van deze factoren in dosis 

bereken modellen zou het mogelijk maken om betrouwbaarder de bloedconcentraties van 
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De aanwezigheid van veel ontsteking zou de oorzaak kunnen zijn van lage anti-TNF 

concentraties in het bloed. Vooral in ernstige colitis ulcerosa zou de mate van ontsteking, de 

zweren in de darm en potentieel veel eiwitverlies via diarree een invloed kunnen hebben op 

de anti-TNF concentraties in het bloed. Deze patiënten krijgen daardoor wellicht een te lage 

dosis anti-TNF om de hoeveelheid TNF in hun darm te onderdrukken en zouden mogelijk

baat kunnen hebben bij hogere doseringen van het medicijn.

Dit proefschrift heeft als doel te onderzoeken hoe de aanwezigheid van ontsteking de 

concentraties van anti-TNF beïnvloedt en hoe het meten van ontsteking, antistoffen tegen 

anti-TNF en anti-TNF concentraties kunnen helpen om anti-TNF therapie te verbeteren voor

patiënten met colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn (IBD).

Calprotectine is een marker voor darmontsteking, die gemeten kan worden in de 

ontlasting (zo genaamd ‘fecaal’ calprotectine) van patiënten met IBD. De mate van 

ontsteking wordt vooral veroorzaakt door zweren in de (dikke) darm. In hoofdstuk 2 worden

fecaal calprotectine en ontstekingswaarden in het bloed onderzocht en vergeleken met de 

aanwezigheid van zweren, die zijn gezien tijdens endoscopie in 44 patiënten met de ziekte

van Crohn die is gelokaliseerd alleen in de dunne darm of ook in de dikke darm. De

hevigheid van zweren zoals die gezien waren bij endoscopie kwam beter overeen met fecaal

calprotectine dan met ontstekingswaarden in het bloed. Fecaal calprotectine waarden waren 

lager in patiënten met alleen dunne darm Crohn ten opzichte van patiënten met ook de 

ziekte van Crohn in de dikke darm. De locatie van ziekte moet daarom overwogen worden bij

het interpreteren van de resultaten van fecaal calprotectine.

In hoofdstuk 3 worden verschillende manieren om ziekte activiteit te meten 

vergeleken met een witte bloedcel scan, als mate voor de totale hoeveelheid ontsteking in de

darm, in patiënten met colitis ulcerosa. 30 patiënten ondergingen coloscopie en witte 

bloedcel scan en ontstekingswaarden werden onderzocht in bloed en ontlasting. Bij de witte

bloedcel scan werden witte bloedcellen (leukocyten) van patiënten radioactief gelabeld met

Technetium en vervolgens weer terug gespoten in de bloedbaan. Vervolgens verplaatsen 

deze leukocyten zich naar de actieve plek van ontsteking, in geval van actieve colitis

ulcerosa: de dikke darm, en kunnen ze in beeld worden gebracht met een witte bloedcel

scan (SPECT-CT). De zogenoemde endoscopische Mayo score kwam beter overeen met

het aantal gelabelde leukocyten dat bij SPECT-CT werd gezien dan de onlangs ontwikkelde 

endoscopische UCEIS score. CRP lijkt geen betrouwbare marker voor ontsteking te zijn in 

patiënten met colitis ulcerosa. Fecaal calprotectin is wel een betrouwbare marker voor

ontsteking, vooral in patiënten met zogenaamde ‘linkszijdige’ colitis.
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Wij veronderstelden dat door een ‘lekke darm’ met ernstige darmzweren anti-TNF 

mogelijk verloren gaat in de ontlasting en dat dit mechanisme zou kunnen bijdragen aan het 

gebrek aan reactie op anti-TNF in patiënten met hevige colitis ulcerosa. In hoofdstuk 4 zijn 

potjes ontlasting verzameld van 30 colitis ulcerosa patiënten tijdens de eerste 2 weken van 

infliximab therapie. Infliximab kon gedetecteerd worden in de meerderheid van de 

ontlastingsmonsters met de hoogste concentraties in de eerste dag na de eerste infusie. 

Patiënten zonder verbetering van de klachten op infliximab na 2 weken therapie hadden 

hogere concentraties infliximab in de ontlasting tijdens de eerste dag vergeleken met 

patiënten die wel goed reageerden op therapie. Dit is de eerste studie die laat zien dat 

infliximab inderdaad in detecteerbare waarden gemeten kan worden in de ontlasting en dat 

verlies van infliximab via de ontlasting is geassocieerd met het gebrek aan reactie op het 

medicijn. 

Tijdens de inductie fase van infliximab is het niet duidelijk welke concentraties 

infliximab in het bloed leiden tot een optimaal therapeutisch effect, omdat studies vooral zijn 

verricht in de onderhoudsfase van het medicijn. Om de hypothese te testen dat colitis 

ulcerosa patiënten met veel ontsteking een hogere klaring of verlies van infliximab hebben, 

worden in hoofdstuk 5 de bloedconcentraties van infliximab onderzocht gedurende de 

eerste 6 weken van therapie in 20 patiënten met colitis ulcerosa. Antistoffen tegen infliximab 

werden gevonden in 7 patiënten, al op dag 18, 4 dagen na de 2e infusie. Patiënten met deze 

vroege ontwikkeling van antistoffen hadden lage infliximab concentraties in het bloed en 

geen verbetering van de darmontsteking bij coloscopie na 8 weken. Patiënten met een hoog 

CRP op het moment van starten van therapie hadden lage infliximab concentraties in het 

bloed gedurende inductietherapie. Lage infliximab bloedconcentraties op week 6 waren 

geassocieerd met het gebrek aan verbetering van de darmontsteking bij coloscopie na 8 

weken. Het vroegtijdig identificeren van colitis ulcerosa patiënten met lage infliximab 

concentraties in het bloed zou het mogelijk maken om deze patiënten meer infliximab toe te 

dienen en daarmee potentieel primaire non-response op infliximab te voorkomen. 

Hoofdstuk 6 beschrijft een zogenaamde ‘populatie farmacokinetiek’ studie, waarin 

infliximab bloedconcentraties van 332 IBD patiënten zijn onderzocht om patiënt-, ziekte- of 

behandeleigenschappen te identificeren die infliximab bloedconcentraties en klaring van het 

medicijn beïnvloeden. De aanwezigheid van antistoffen tegen infliximab, lichaamsgewicht en 

serum albumine (eiwit in bloed) hadden allen een onafhankelijk effect op de klaring en 

daarmee bloedconcentraties van infliximab. Het meenemen van deze factoren in dosis 

bereken modellen zou het mogelijk maken om betrouwbaarder de bloedconcentraties van 
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infliximab te kunnen voorspellen en preciezer en individueler te doseren met mogelijk 

kostenbesparing als gevolg. 

Hoge concentraties van anti-TNF in het bloed zouden bijwerkingen kunnen 

veroorzaken in patiënten met IBD. In hoofdstuk 7 wordt onderzocht of hoge dalspiegels (de 

concentratie vlak voor een nieuwe infusie) geassocieerd zijn met een verminderde kwaliteit 

van leven en bijwerkingen als vermoeidheid, gewrichtspijnen en huidklachten. Daartoe 

werden in een prospectieve studie 95 IBD patiënten onderzocht zonder symptomen of 

tekenen van actieve ontsteking onder infliximab of adalimumab onderhoudstherapie. 

Patiënten met hoge anti-TNF concentraties in het bloed rapporteerden een lagere kwaliteit 

van leven. Vermoeidheid, gewrichtspijnen en huidklachten kwamen niet méér voor in deze 

patiëntengroep. Anti-TNF dosering zou kunnen worden verminderd in deze patiënten. 

In hoofdstuk 8 wordt de associatie tussen infliximab dalspiegels en 

ontstekingsactiviteit of symptomen onderzocht in 39 kinderen met IBD die infliximab 

onderhoudstherapie krijgen. Dalspiegels van infliximab waren gecorreleerd aan CRP en 

fecaal calprotectine. Kinderen met actieve ziekte aan de hand van symptomen bleken geen 

andere dalspiegels te hebben dan patiënten zonder klachten. Deze studie benadrukt het nut 

van het gebruik van ontstekingswaarden in bloed en ontlasting en het monitoren van 

infliximab bloedconcentraties in kinderen met IBD. 

Hoofdstuk 9 beschrijft het effect van een tweede behandeling met infliximab, nadat 

eerder al zowel infliximab als adalimumab is gebruikt en gestaakt, in 29 patiënten met de 

ziekte van Crohn. 18 maanden na herstart van infliximab gebruikte twee derde van de 

patiënten nog steeds dit medicijn. De patiënten die de herbehandeling moesten stoppen 

deden dat vanwege verlies van effect, bijwerkingen of therapieontrouw. In deze groep van 

zeer moeilijk te behandelen patiënten met de ziekte van Crohn, kan, ondanks eerdere 

behandeling met zowel infliximab als adalimumab, herbehandeling met infliximab overwogen 

worden. 

Concluderend beschrijft dit proefschrift hoe het gebruik van ontstekingswaarden en 

de concentraties van (antistoffen tegen) het medicijn in het bloed kan helpen het effect van 

anti-TNF therapie te verbeteren in patiënten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa 

(IBD). 
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Abbreviations

5-ASA; 5-aminosalicylic acid
6-MP; 6-mercaptopurine
ADA; adalimumab
ATI; antibodies to infliximab
AUC; area under the curve
AZA; azathioprine
CD; Crohn’s disease
CDAI; Crohn’s disease activity index
CDEIS; Crohn’s disease endoscopic index of severity
CL; clearance
CRP; C-reactive protein
DRQL; disease-related quality of life
ELISA; enzyme-linked immuno sorbent assay
EORTC; European organization for research and treatment of cancer
FACIT-F; functional assessment of chronic illness therapy-fatigue
Hb; haemoglobin
HBI; Harvey Bradshaw Index
HRQL; health-related quality of life
IBD; inflammatory bowel disease
IBDQ; inflammatory bowel disease questionnaire
IFX; infliximab
IgG; immunoglobulin G
IPV; inter-patient variability
IQR; interquartile range
LLLT; low level light therapy
MCS; mental component summary
NSAID; non-steroidal anti-inflammatory drug
PCDAI; pediatric Crohn’s disease activity index
PCS; physical component summary
PK; pharmacokinetics
PUCAI; pediatric ulcerative colitis activity index
Q; intercompartment clearance
QoL; quality of life
q..wk: once every ..weeks
SCCAI; simple clinical colitis activity
SEM; standard error of mean
SES-CD; simple endoscopic index of severity
SF-36; medical outcomes study 36-item short form
shPCDAI; short pediatric Crohn’s disease activity index
SPECT; single photon emission computed tomography
TDM; therapeutic drug monitoring
TLs; trough levels
TNF; tumour necrosis factor
UC; ulcerative colitis
UCEIS; ulcerative colitis endoscopic index of severity
VAS; visual analogue score
Vc; volume of distribution of the central compartment
Vp; volume of distribution of the peripheral compartment
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Johannan (Hanke) Frank Brandse 
PhD period: October 2011 – April 2015
Name PhD supervisors: Prof. dr. G.R.A.M. D’Haens, prof. dr. G.R. van den Brink

PhD Training Year Workload
Courses (ECTS)
AMC world of science
Evidence based searching, Pubmed, Reference manager
Laboratory safety
Advanced immunology
Clinical data management
Basic course legislation & organization of clinical research (BROK)
Laboratory animals
Practical biostatistics
Scientific writing for publication

2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2013

0.7
0.6
0.4
2.9
0.3
0.9
3.9
1.1
1.5

Seminars, workshops and master classes
Expert panel fecaal calprotectine Ferring
Clinical trials in IBD Clincom Workshop ECCO
Post graduate course, United European Gastroenterology Week, Barcelona 
Seminars of Gastroenterology and Hepatology (weekly)

2012
2013
2015
2012-15

0.4
0.4
0.8
3.0

Presentations
¥ ‘Re-introduction of infliximab after consecutive failure of IFX and

ADA is Beneficial in Refractory CD’
UEGW (poster), NVGE (oral), DDW (poster), ECCO (poster)

¥ ‘Fecal loss of IFX as a cause of lack of response in IBD Colitis’
DDW (oral), NVGE (oral), ECCO (poster)

¥ ‘Best of IBD at DDW’ Post-DDW samenvatting
Presentatie Tramedico symposium

¥ ‘Interim-analyse van de KINETIC studie, Meten is weten’,
Presentatie Nationale ICC dag

¥ ‘Disease Localization Determines Fecal Calprotectin Levels in CD’
NVGE (oral)

¥ ‘Optimizing anti-TNF therapy’
IBD courses Takeda, Clinical Exchange Programme, IBD
Masterclass&workshops AMC

¥ ‘Measuring IBD disease activity by serum and fecal markers’
IBD courses Takeda, Clinical Exchange Programme, IBD
Masterclass&workshops AMC

¥ ‘Leukocyte scintigraphy as tool to measure inflammatory load in UC’,
ECCO (poster), NVGE (oral), DDW (poster)

¥ ‘Serum CRP is a better early marker for response to IFX induction
therapy than fecal calprotectin in patients with moderate-severe UC’
ECCO(poster), DDW (oral)

¥ ‘Large Variation in Infliximab Trough Levels is Associated with
Disease Activity in Pediatric IBD’, NVGE (oral)

¥ ‘The Pharmacokinetics of Infliximab Induction Therapy in Patients
with moderate-severe UC’, DDW (oral), NVGE (oral), UEGW (poster)

2012-13

2013

2013

2013

2013

2013-14

2013-14

2013-14

2013-14

2014

2014

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

2.0

2.0

0.5

0.5

0.5

0.5

(Inter)national conferences
United European Gastroenterology Week, Amsterdam, Berlin, Vienna,
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European Crohn’s Colitis Organisation Congress, Vienna, Copenhagen,
Barcelona
Digestive Disease Week, Orlando, Chicago
Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie en Hepatologie, Veldhoven

2012-15

2013-15

2013-14
2012-15

5.0

3.75

2.50 
2.50
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Lecturing medical students 2nd year 
Tutoring students in bachelor thesis: L.Vos, E.Peters, G.Boeykens, S.Nedjat 

Year 
2012-15 
2013-15 

Workload 
1.0 
4.0 

Parameters of esteem 
Grants 
Gastrostart beurs NVGE: ‘Pilot study for validation of mouse endoscopy and 
dose titration of anti-mouse TNF in colitis transfer model’. 
UEGW Travel Grant 
NVGE Travel Grant 
Awards and prizes 
Top 5 distinguished abstracts plenary session Immunology & IBD DDW: 

¥ ‘Fecal loss of IFX as a cause of lack of response in IBD Colitis’
¥ ‘The Pharmacokinetics of Infliximab Induction Therapy in Patients

with moderate to severe UC’
Selection of best 10 DDW 2013 presentations: online CME activity,  
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The impact of pharmacokinetics and early appearance of antidrug antibodies on 
response to infliximab induction therapy in moderate-to-severe ulcerative colitis
Brandse JF, Mathôt RA, van der Kleij D, Rispens T, Ashruf Y, Jansen JM, Rietdijk S, M. 
Löwenberg M, Ponsioen CY, Singh S, van den Brink GR, D’Haens G 
Accepted for publication in Clinical Gastroenterology and Hepatology

Serum Concentration of Anti-TNF Antibodies, Adverse Effects and Quality of Life in 
Patients with Inflammatory Bowel Disease in Remission on Maintenance Treatment.
Brandse JF, Vos LM, Jansen J, Schakel T, Ponsioen CI, van den Brink GR, D'Haens GR,
Löwenberg M.
J Crohns Colitis. 2015 Jun 26. pii: jjv116. [Epub ahead of print]

Loss of Infliximab Into Feces Is Associated With Lack of Response to Therapy in 
Patients With Severe Ulcerative Colitis.
Brandse JF, van den Brink GR, Wildenberg ME, van der Kleij D, Rispens T, Jansen JM,
Mathôt RA, Ponsioen CY, Löwenberg M, D'Haens GR.
Gastroenterology. 2015 Aug;149(2):350-355.e2.

The association of infliximab trough levels with disease activity in pediatric 
inflammatory bowel disease.
Hoekman DR, Brandse JF, de Meij TG, Hummel TZ, Löwenberg M, Benninga MA, D'Haens
GR, Kindermann A.
Scand J Gastroenterol. 2015;50(9):1110-7.

Impact of disease location on fecal calprotectin levels in Crohn's disease.
Gecse KB, Brandse JF, van Wilpe S, Löwenberg M, Ponsioen C, van den Brink G, D'Haens
G.
Scand J Gastroenterol. 2015 Jul;50(7):841-7.

Effects of infliximab retreatment after consecutive discontinuation of infliximab and
adalimumab in refractory Crohn's disease.
Brandse JF, Peters CP, Gecse KB, Eshuis EJ, Jansen JM, Tuynman HA, Löwenberg M,
Ponsioen CY, van den Brink GR, DʼHaens GR; North Holland GUT Club.
Inflamm Bowel Dis. 2014 Feb;20(2):251-8.
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Teaching 
Lecturing medical students 2nd year
Tutoring students in bachelor thesis: L.Vos, E.Peters, G.Boeykens, S.Nedjat

Year
2012-15
2013-15

Workload
1.0
4.0

Parameters of esteem
Grants
Gastrostart beurs NVGE: ‘Pilot study for validation of mouse endoscopy and 
dose titration of anti-mouse TNF in colitis transfer model’.
UEGW Travel Grant
NVGE Travel Grant
Awards and prizes
Top 5 distinguished abstracts plenary session Immunology & IBD DDW:

¥ ‘Fecal loss of IFX as a cause of lack of response in IBD Colitis’
¥ ‘The Pharmacokinetics of Infliximab Induction Therapy in Patients

with moderate to severe UC’
Selection of best 10 DDW 2013 presentations: online CME activity, 
‘Updates on therapies for UC’, Annenberg/Eisenhouwer Center
Poster prize UEGW ‘The Pharmacokinetics of Infliximab Induction Therapy in 
Patients with moderate to severe UC’
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2013
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Performance of common disease activity markers as a reflection of inflammatory 
burden measured by leukocyte SPECT-CT in ulcerative colitis
Brandse JF, Bennink RJ, van Eeden S, Löwenberg M, van den Brink GR, DʼHaens GR 
Inflamm Bowel Dis. In press

Pharmacokinetic Features and Presence of Anti-drug Antibodies Associate With 
Response to Infliximab Induction Therapy in Patients with Moderate to Severe 
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Löwenberg M, Ponsioen CY, Singh S, van den Brink GR, D’Haens G 
Clin Gastroenterol Hepatol. 2015 Nov 3. pii: S1542-3565(15)01496-2.[Epub ahead of print]

Reply to: Fecal Infliximab Loss
Brandse JF, D'Haens GR.
Gastroenterology. 2015 Oct 26. pii: S0016-5085(15)01537-1. [Epub ahead of print] 
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Curriculum Vitae
Hanke (Johannan Frank) Brandse is geboren op 19 april 1985 in Utrecht. In 2003 behaalde 
hij zijn diploma aan het Christelijk Gymnasium Utrecht. Hierna startte hij met de studie 
geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens zijn studie verbleef hij twee keer in 
Tanzania voor onderzoek en een tropencoschap. Zijn artsexamen behaalde hij in februari
2011 aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna werkte hij 6 maanden als arts-assistent op 
de afdeling Interne Geneeskunde in Tergooi ziekenhuizen. In oktober 2011 begon hij aan zijn
promotietraject onder begeleiding van prof. dr. Geert D’Haens en prof. dr. Gijs van den Brink
bij de afdeling Maag-, Darm-, Leverziekten in het AMC in Amsterdam. Tijdens zijn promotie
heeft hij verschillende prospectieve studies opgezet en gecoördineerd, begeleidde hij
patiënten met inflammatoire darmziekten op de polikliniek en is hij betrokken geweest bij
experimenteel en translationeel onderzoek in het Tytgat Instituut voor Lever en 
Darmonderzoek. Sinds mei 2015 is hij begonnen aan zijn vooropleiding Interne 
Geneeskunde in het Spaarne Gasthuis Haarlem (opleider dr. W. de Ronde), waarna hij zijn
opleiding tot Maag-, Darm-, Leverarts in het VU medisch centrum zal vervolgen (opleider: dr.
M. A. Jacobs).

Hanke (Johannan Frank) Brandse was born on the 19th of April 1985 in Utrecht, The 
Netherlands. In 2003 he graduated from high school at the Christelijk Gymnasium Utrecht.
He started medical school at the University of Amsterdam. During his study he stayed in 
Tanzania for a research fellowship and again for an internship. He obtained his medical
degree in February 2011. Thereafter he worked for 6 months as a non-training resident at the 
department of Internal Medicine in Tergooi ziekenhuizen. In October 2011 he started his PhD
research project that led to this thesis under supervision of prof. dr. Geert D’Haens and prof.
dr. Gijs van den Brink at the department of Gastroenterology and Hepatology of the 
Academic Medical Center Amsterdam. During his PhD training he coordinated several
prospective clinical trials, did IBD outpatient clinic, tutored several students and was involved 
in translational research at the Tytgat Institute for Liver and Intestinal Research. In May 2015 
he started his training in Gastroenterology and Hepatology at the department of Internal
Medicine at Spaarne Gasthuis Haarlem (dr. de Ronde) and the Department of
Gastroenterology and Hepatology at the Vrije Universiteit Amsterdam (dr.M.A. Jacobs). 
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Dankwoord 

Dit proefschrift had nooit gemaakt kunnen worden zonder de belangeloze inzet van al die 
Crohn en Colitis patiënten die voor het perspectief van deze chronische ziekten de 
wetenschap hebben geholpen met het zoeken naar antwoorden. Graag wil ik op deze manier 
ook iedereen bedanken die op een andere manier heeft bijgedragen aan het tot stand komen 
van dit proefschrift. Een aantal personen wil ik in het bijzonder bedanken. 

Beste Geert, het is inspirerend hoe bezeten jij bent van wetenschap. Je contacten over de 
hele wereld hebben geresulteerd in vele succesvolle samenwerkingen en na elk congres kom 
je weer ‘thuis’ in het AMC met talloze nieuwe ideeën voor onderzoek. Het is duidelijk dat de 
IBD groep in het AMC een enorme ‘boost’ heeft gekregen met jouw komst. Die gedrevenheid 
uit zich ook in je passie voor fietsen en hardlopen, een passie die wij delen. Het was dan ook 
mooi om na de marathon van Berlijn samen een ‘pint’ te hebben kunnen drinken. Onze 
communicatie was altijd snel, direct en goed. Ik hoop met een zelfde toewijding MDL arts te 
kunnen worden. 

Beste Gijs, als geen ander weet jij hoe belangrijk het is om van je onderzoeksgroep echt een 
team te maken. Bovendien weet je zelfs de meest verrassende of zelf teleurstellende 
resultaten met je aanstekelijke enthousiasme en je onverwoestbare optimisme weer een 
positieve boodschap mee te geven. Ik ben je dankbaar voor je waardevol input in menig 
manuscript en hoe je me hebt geadopteerd in je labgroep, voor de verschillende ‘berghikes’ 
en de pasta na Abcouderuns in je eigen achtertuin. 

Dear Prof. Yehuda Chowers, Prof. Severine Vermeire, Prof. Gerard Dijkstra, Prof. Phyllis 
Spuls, Prof. Willem Bemelman, Dr. Niek de Vries en Prof. Ann Gils ik voel me vereerd dat u 
allen in mijn commissie hebt willen plaatsnemen. 

Alle co-auteurs ontzettend bedankt voor jullie onmisbare bijdrage en prettige samenwerking. 
Het is mooi om te zien dat onze 3 maandelijkse samenwerkingsbijeenkomst met Sanquin een 
blijvend vervolg krijgt. 

Jimme, ondanks dat we eigen keuzes maken, blijven wij elkaar achtervolgen: van het 
gymnasium in Utrecht naar Amsterdam, Borgia, Geneeskunde in het AMC, de Javastraat, 
promoveren en dan nu ook nog allebei gastroenterologie. Jouw wetenschappelijke 
toewijding, samen sporten en de avonden naar concerten of in de kroeg hebben me erg 
gestimuleerd tijdens m’n promotietijd. We blijken steeds weer meer gemeenschappelijk te 
hebben dan ik denk en ik voel me dan ook bevoorrecht dat je m’n paranimf bent. 

Thijs, tijdens ons promotietraject hebben we samen veel gedeeld. Lekker zeiken over 
mislukte experimenten, trage wetenschap en veeleisende bazen. Door jou ben ik enthousiast 
geworden voor hardlopen, terwijl je altijd in de laatste kilometer bij me wegloopt. De marathon 
van Berlijn met mijn heroïsche vomitus en jouw lege blik na de finish waren legendarisch. 
Ook het moment van het gezamenlijk wachten op de uitslag van de sollicitatie, voor de één 
succesvoller dan de ander, blijft een dierbare herinnering. Ik ben blij dat we samen de 
opleiding tot MDL-arts in regio Amsterdam doen. 
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Kamergenoten van G4-214, Meike micromultitasker van de C, Femke natural killer van de B, 
Louis viral load, Annikki op links, Professor Lucas, csütörtök Krisztina en Lowiek, ongelooflijk 
hoe jullie het 3,5 jaar met mij op de kamer hebben kunnen uithouden. Dankzij jullie, choco de 
luxe, een hoop slechte grappen en ‘pyamadag’ was promoveren als enige IBDer op hepa-
eiland G4 een feest! 

Manon, bedankt dat je me hebt geleerd hoe überhaupt een pipet vast te houden. En Pim, 
toch nog op de valreep meer dan honderd muisscopiën er doorheen gejaagd. Alle andere 
leden van groep Gijs dank dat jullie me als klinische aio hebben gedoogd en dat ik altijd 
welkom was op borrels en hikes. 

Alle andere arts-onderzoekers en de IBD groep onder andere Leonie, Liesbeth, Noortje, 
Kirsten, Saloomeh en Tjibbe fantastisch om met jullie naar congressen over de hele wereld 
te hebben mogen reizen. Maria en Suzan kloppend hart van de IBD patientenzorg 

Ruud, koffie en jus op het voetenpleintje, Broeduz, al even fanatiek in de combinatie 
promoveren en sporten, Koen, Michiel en de andere Utrecht vrienden, dierbaren voor zo 
lang alweer. 

M'n jaar, goed om af en toe de verhalen van een botte orthopeed, een kilootje broccoli, ‘the 
boss of the world’, sales en transactiebedragen te horen, dat houdt mij met beide benen op 
de grond. Goede vrienden, Goldie 'lag je te slapen?' en Joost 'zo goed als dokter' (doctor?). 

Trainingsrondje, Marmotte met jullie was een hoogtepunt tijdens mijn promotie. 

Geert-jan, Wil en beide Oma’s dank voor jullie steun door de jaren heen. 

Lieve zus, 7 jaar jonger en dan al zo knap! Ik ben heel trots op je en ik ben niet de enige. 

Lieve mama, aan jou heb ik alles te danken. Dankzij jou ben ik geworden wie ik ben. Jouw 
veerkracht en relativeringsvermogen zijn nog steeds mijn dagelijkse inspiratie.in

Lief. 

JF 


