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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Axiale spondyloartritis (SpA) is een vorm van chronische ontstekingsreuma. 
‘Spa’ is een verzamelnaam van een groep reumatische aandoeningen. ‘Axiaal’ 
betekent dat het om ontsteking en pijn in de sacro-iliacale (SI-)gewrichten en de 
wervelkolom gaat. Naast axiale SpA onderscheiden we perifere SpA, hier staan 
juist ontstekingen van andere gewrichten dan de rug centraal.

Axiale SpA komt veel voor: ongeveer 0.5 tot 1.0% van de Westerse bevolking heeft 
axiale SpA. Deze patiënten krijgen rugpijn en uiteindelijk soms een vergroeide 
rug door ontstekingen en nieuwvorming van bot in de rug en de SI-gewrichten. 
De rugpijn komt vooral voor in rust, zoals ’s nachts, en gaat vaak gepaard met 
stijfheid. Naast ontstekingen in de rug hebben SpA-patiënten ook veel andere 
ontstekingen, zoals bij aanhechtingen van pezen, in vingers of tenen, of in andere 
gewrichten dan die van de rug. Axiale SpA-patiënten hebben ook vaak andere 
ziekteverschijnselen zoals psoriasis (huidziekte), uveïtis (oogontsteking) en de 
ziekte van Crohn/colitis ulcerosa (ontstekingsziekten van de darm).

Het fenotype van de ziekte SpA is dus divers: de ziekte manifesteert zich op 
verschillende manieren. Vroeger (tot 2009) werd SpA daarom ingedeeld in veel 
verschillende ziektebeelden, passend bij deze verschillende fenotypes. De ziekte 
van Bechterew (ankyloserende spondylitis, AS) is hier het bekendste voorbeeld van: 
een vorm van axiale SpA waarbij vergroeiingen en ontsteking van de rug centraal 
staan, deze afwijkingen zijn zichtbaar op röntgenfoto’s van het SI-gewricht.

De laatste jaren zijn er steeds meer argumenten om te denken dat de verschillende 
SpA-fenotypes wel allemaal onder dezelfde noemer ‘SpA’ vallen:
1.  Eén patiënt met axiale SpA kan door de tijd heen verschillende SpA-

manifestaties krijgen. 
2.  Binnen één familie –axiale SpA is erfelijk– bestaan vaak verschillende 

uitingsvormen.
3. We zien aanwijzingen in laboratorium- en dierstudies dat verschillende 

uitingsvormen een overlappende biologische basis hebben. 
4.  Genetisch zien we overlap tussen patiënten met verschillende uitingsvormen 

van SpA.

Om uiting te geven aan deze ontwikkeling van de laatste jaren, ontwikkelde de 
‘Assessment of SpondyloArthritis international Society’ (ASAS) in 2009 nieuwe 
classificatiecriteria voor axiale en perifere SpA. 
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HET DOEL VAN DIT PROEFSCHRIFT

De titel van dit proefschrift is ‘Recognizing axial spondyloarthritis’, het best te 
vertalen met ‘(h)erkennen van axiale spondyloartritis’. Met dit proefschrift willen 
we een bijdrage leveren aan het sneller (zo vroeg mogelijk) en beter herkennen en 
erkennen van axiale SpA en de bijbehorende ziektelast. ‘Beter’ betekent hier dat 
we minder diagnoses van axiale SpA willen missen, en ook minder vaak foutief 
een diagnose willen stellen als het eigenlijk om iets anders gaat. Figuur 1 laat zien 
waar in het ziekteproces elk hoofdstuk te plaatsen is. 

Figuur 1. Het ziekteproces van gezond naar volledige axiale SpA. Verder in het ziekteproces 
neemt de kans op een correcte diagnose van axiale SpA toe en de kans dat iemand toch 
geen axiale SpA heeft af. De linkerzijde van de figuur geeft de plaats van verschillende 
hoofdstukken van dit proefschrift in het ziekteproces weer.

Deel I  Herkennen van de ziektelast van axiale SpA
We kunnen axiale SpA sneller en beter behandelen als we grip krijgen op de aard 
van de ziekteverschijnselen (waar hebben patiënten met axiale SpA last van?) 
en de uitgebreidheid ervan (hoe vaak komen verschillende ziekteverschijnselen 
voor?). 

In Hoofdstuk 2 leren we dat we naar meer dan alleen rugpijn moeten kijken
We beschrijven in dit hoofdstuk de kenmerken van een cohort (groep) ‘real-
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life’-SpA-patiënten met perifere of axiale SpA die de polikliniek bezochten. 
Deze groep patiënten had dus al de diagnose ‘SpA’. Het blijkt dat meer dan 
de helft van de patiënten met axiale SpA náást rugpijn ook verschijnselen had 
van perifere SpA, zoals artritis (gewrichtsontstekingen), enthesitis (ontsteking 
van peesaanhechtingen) en dactylitis (ontsteking van vingers of tenen). De 
patiënten in deze groep met gecombineerde axiale en perifere ziekte en hun 
artsen beoordeelden hun ziekte ook als actiever dan patiënten in de groep met 
enkel rugpijn. De ASAS-criteria schrijven voor dat een SpA-patiënt zodra hij of zij 
rugpijn heeft, ingedeeld moet worden onder ‘axiale SpA’. Wij pleiten er op basis 
van deze studie voor dat patiënten met SpA ingedeeld worden naar de dominante 
(perifere of axiale) ziekteverschijnselen. 

In Hoofdstuk 3 concluderen we dat andere manifestaties dan rugpijn in twee 
verschillende vormen van axiale SpA veel en ongeveer even vaak voorkomen 
We vergeleken het voorkomen van deze manifestaties in radiografische axiale SpA 
(de ziekte van Bechterew, waar ontsteking en botnieuwvormingen op röntgenfoto’s 
van het SI-gewricht te zien zijn) met niet-radiografische axiale SpA (waar deze 
ontsteking en botnieuwvormingen niet te zien zijn). Dit deden we met een meta-
analyse: het samenvoegen en vergelijken van studies die al eerder gedaan zijn. 
Uit deze meta-analyse concludeerden we dat 1) andere ziektemanifestaties dan 
rugpijn in radiografische en niet-radiografische axiale SpA veelvoorkomend zijn 
en 2) deze ziektemanifestaties in radiografische en niet-radiografische axiale SpA 
ongeveer even vaak voorkomen.

Deel 2 Herkennen van de diagnose axiale SpA
Op dit moment duurt het 5 tot 11 jaar tot patiënten met axiale SpA deze 
diagnose krijgen. De diagnose is als een puzzel: hoe meer puzzelstukjes een arts 
ziet (meerdere ziekte-uitingen, of aanwijzingen op een MRI-scan/röntgenfoto 
of aanwijzingen in het bloed), hoe duidelijker het plaatje ‘axiale SpA’. Het 
puzzelstukje ‘rugpijn’ –een belangrijk kenmerk van axiale SpA- betekent natuurlijk 
niet automatisch dat iemand axiale SpA heeft; rugpijn komt in de samenleving 
heel veel voor en heeft heel verschillende oorzaken. De diagnose axiale SpA wordt 
dus niet zomaar gegeven op basis van de klacht ‘rugpijn’. En omdat het jaren kan 
duren voordat een patiënt meerdere uitingen van de ziekte heeft, kan een zekere 
diagnose soms een tijd op zich laten wachten.

Een vroege diagnose van axiale SpA is belangrijk
Het is voor patiënten belangrijk om de diagnose zo snel mogelijk te krijgen. 
Vroegtijdig behandelen voorkomt mogelijk blijvende schade zoals nieuwe 
botvorming en verandert hopelijk het beloop van de ziekte gunstig. Bovendien, 
de ziektelast van axiale SpA is hoog. Pijn en bewegingsbeperking zorgen voor 
beperkingen in het dagelijks leven en uitval op het werk, en omdat de ziekte 
optreedt in een categorie jonge mensen (20-40 jaar) levert het de samenleving 
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veel op als deze patiënten snel weer kunnen meedoen met de maatschappij.

Voor een vroege diagnose is de ontdekking van een diagnostische biomarker noodzakelijk
Een biomarker is een eigenschap die objectief gemeten en geëvalueerd kan 
worden als 1) een indicator van een normaal biologisch proces, 2) indicator 
van een ziekteproces of 3) een reactie op medicatie. De laatste jaren zijn er 
patiëntcohorten met hele vroege axiale SpA of rugpijn die gevolgd worden door 
de tijd, deze cohorten helpen hopelijk bij het vinden en testen van biomarkers.

In Hoofdstuk 4 leren we dat de antistof “anti-CD74” weinig waarde heeft voor het 
kunnen stellen van de diagnose axiale SpA en dus geen geschikte biomarker is voor de 
diagnose
We hebben de waarden van anti-CD74 gemeten in het SpondyloArthritis Caught 
Early (SPACE-) cohort: een cohort patiënten met rugpijn langer dan 3 maanden 
en maximaal 2 jaar rugpijn. De waarde van anti-CD74 antistoffen was gemiddeld 
hoger in axiale SpA-patiënten dan in chronische rugpijn-patiënten van dit cohort, 
alleen de verschillen zijn te klein om de antistof te gebruiken in het stellen van 
de diagnose axiale SpA. We vonden in ons onderzoek wel aanwijzingen dat anti-
CD74 mogelijk gebruikt kan worden in het voorspellen van botnieuwvorming of 
reactie op medicatie.

In Hoofdstuk 5 trekken we de conclusie dat artsen terughoudend moeten zijn met het 
maken van MRI-scans bij mensen met rugpijn, omdat de kans op een toevalsbevinding 
groot is
We bekeken de waarde van een MRI-scan in het stellen van de diagnose axiale SpA. 
De laatste jaren gebruiken artsen in toenemende mate een MRI-scan van het SI-
gewricht om de diagnose te stellen. Dit is nuttig, omdat een MRI-scan gevoelig is 
in het aantonen van ontsteking in het SI-gewricht. Deze ontsteking is jaren eerder 
zichtbaar dan blijvende schade van het SI-gewricht op röntgenfoto’s. Alleen is 
er nooit bekeken hoe MRI-scans van het SI-gewricht van gezonde mensen er uit 
zien. Dit bekeken we in een groep gezonde vrijwilligers zonder rugpijn waarvan 
we de MRI-scan van het SI-gewricht vergeleken met MRI-scans van 4 andere 
groepen: (1) axiale SpA-patiënten met al eerder afwijkingen op een MRI-scan van 
het SI-gewricht, (2) chronische-rugpijnpatiënten, (3) frequente hardlopers en (4) 
vrouwen met rugpijn die is ontstaan na de zwangerschap. We concluderen in dit 
hoofdstuk dat bij ongeveer een kwart van de groep van gezonde mensen zonder 
rugpijn afwijkingen voorkomen op MRI’s van het SI-gewricht die lijken op axiale 
SpA-afwijkingen. Hardlopers lijken minder vaak afwijkingen te hebben en vrouwen 
met rugpijn na de bevalling juist meer dan de groep gezonde vrijwilligers. Daarom 
moeten artsen terughoudend zijn met het maken van MRI-scans bij mensen met 
rugpijn omdat de kans op een toevalsbevinding groot is. En misschien moeten we 
ook minder snel spreken over een ‘MRI met afwijkingen’ en de lat voor een MRI 
met afwijkingen dus hoger leggen.
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In Hoofdstuk 6 beschrijven we de ontdekking dat afwezigheid van het gen HLA-C*07 
veel minder vaak voorkomt bij mensen met axiale SpA dan bij mensen zonder axiale 
SpA
In drie verschillende cohorten (groepen individuen met bepaalde gelijke 
kenmerken) onderzochten we hoe vaak het gen HLA-C*07, dat bij de meerderheid 
van gezonde mensen aanwezig is, voorkomt. HLA-C*07 komt veel minder vaak 
voor bij axiale SpA-patiënten dan bij gezonde individuen en chronische-rugpijn-
patiënten. Deze bevinding draagt er hopelijk aan bij dat in de toekomst de diagnose 
axiale SpA eerder gesteld kan worden: HLA-C*07 is een kandidaat-biomarker. 

Deel 3 Herkennen van de zeer vroege fasen van axiale SpA
Het herkennen van de zeer vroege fasen van axiale SpA, wanneer iemand nog 
weinig of zelfs geen klachten heeft, is om verschillende redenen belangrijk: 1) 
als we weten hoe de ziekte begint, kunnen nieuwe vormen van behandeling 
ontwikkeld worden die hierop ingrijpen, 2) als we de zeer vroege fasen van SpA 
herkennen, kunnen we de diagnose eerder stellen en 3) als we weten wie er SpA 
gaat krijgen kunnen we heel vroeg – misschien wel voordat er ziekteverschijnselen 
zijn- starten met behandelen om zo SpA te voorkomen of uit te stellen. 

In Hoofdstuk 7 beschrijven we de karakteristieken van de eerste 51 deelnemers van het 
‘Pre-SpA (pre-spondyloartritis) cohort’
Pre-SpA is een uniek cohort dat hopelijk gaat helpen om de zeer vroege fasen van 
axiale SpA beter te herkennen. Axiale SpA is erfelijk, en het Pre-SpA cohort bestaat 
uit (nog) gezonde eerstegraads familieleden van patiënten met axiale SpA. Aan 
de start van het onderzoek blijken al veel familieleden afwijkingen of klachten 
te hebben die mogelijk passen bij SpA. We volgen deze familieleden door te tijd 
zodat we zien wie er (klachten passend bij) axiale SpA ontwikkelt. 

In Hoofdstuk 8 zien we dat mensen met een verhoogd risico op SpA (deelnemers aan 
het Pre-SpA-cohort) in grote mate bereid zouden zijn om medicatie te gebruiken die 
axiale SpA voorkomt of uitstelt, als deze medicatie zou bestaan
Om dit te onderzoeken, legden we de familieleden fictieve scenario’s voor. Hierin 
varieerden we met het risico dat zij lopen op axiale SpA, de kans dat medicatie 
werkt en de kans op milde of ernstige bijwerkingen. Een ruime meerderheid van 
de familieleden blijkt bereid preventieve medicatie te gebruiken, als de kans groot 
is dat hij of zij axiale SpA ontwikkelt en de kans op bijwerkingen klein is. Als een 
familielid zelf het risico op SpA hoog inschat en als een familielid SpA ziet als een 
ernstige ziekte, is de bereidheid om preventieve medicatie te gebruiken groter. 

CONCLUSIE VAN HET PROEFSCHRIFT EN VOORUITBLIK

De laatste jaren is er veel vooruitgang geboekt in het (h)erkennen van de ziektelast, 
de diagnose en het vroege of zelfs preklinische stadium van axiale SpA.
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Wat betreft de (h)erkenning van de ziektelast van axiale SpA is de nadruk komen 
te liggen op SpA als één ziektebeeld, waar ook vroege en andere ziekte-uitingen 
anders dan radiografische axiale SpA onder vallen. De ASAS-criteria sluiten goed 
aan bij deze ontwikkeling.
 Er is steeds meer bewijs dat niet-radiografische axiale SpA en radiografische 
axiale SpA (AS) horen bij hetzelfde ziektebeeld: de fenotypen komen sterk 
overeen. Ziektemanifestaties anders dan rugpijn zijn vergelijkbaar bij niet-
radiografische en radiografische axiale SpA en komen ongeveer evenveel voor. 
Ook ziektemanifestaties kenmerkend voor perifere SpA komen in de helft van de 
patiënten met axiale SpA voor. Behandeling van axiale SpA moet zich dan ook niet 
alleen richten op rugpijn, maar ook op andere ziektemanifestaties. 

Het vroeg herkennen van axiale SpA is nastrevenswaardig en een uitdaging 
tegelijk. Nastrevenswaardig, omdat het nog steeds meer dan 5 jaar duurt voor 
patiënten met axiale SpA de diagnose krijgen en axiale SpA een significante 
ziektelast heeft, al vanaf het vroege begin van de ziekte. Doorverwijsstrategieën 
voor huisartsen ontvingen de laatste jaren veel aandacht, dit lijkt zijn vruchten 
af te werpen. Daarnaast zijn er diverse cohorten die vroege axiale SpA-patienten 
identificeren en door de tijd volgen, een noodzakelijke ontwikkeling als we axiale 
SpA eerder en beter op willen sporen.

Vroege herkenning van axiale SpA is een uitdaging.
1)	 Er geen biomarkers zijn die sluitend bewijs leveren voor een diagnose van 

axiale SpA: de diagnose is nog altijd een puzzel. Onze bevinding dat het gen 
HLA-C*07 minder voorkomt bij axiale SpA-patiënten dan bij niet-axiale SpA 
patiënten kan mogelijk helpen om de diagnose eerder te stellen. Vroege, 
goed opgezette rugpijn- en SpA-cohorten zijn noodzakelijk om biomarkers te 
vinden en te testen. 

2)	 Het diagnostische arsenaal van artsen is uitgebreid met technieken zoals 
MRI, die steeds gevoeliger worden om afwijkingen aan te tonen. Een nuttige 
ontwikkeling: ontsteking is al zichtbaar op MRI voordat het zichtbaar is op 
een röntgenfoto, en ook gevaarlijk. Gevaarlijk, omdat we hebben laten zien 
dat MRI-scans van gezonde individuen in bijna een kwart van de gevallen 
afwijkingen laten zien die passen bij axiale SpA, terwijl dit waarschijnlijk 
onterecht is. Dit vraagt in het geval van het gebruiken van MRI bij de diagnose 
van axiale SpA om twee dingen: 1) wanneer een MRI-scan positief is moet 
opnieuw bepaald worden en 2) artsen moeten niet te laagdrempelig een MRI-
scan maken bij een individu met rugpijn. 

De herkenning van de preklinische fase van axiale SpA is in opkomst, mede door 
ontwikkelingen in het vroege-reumatoïde artritis-onderzoek. Initiatieven als het 
Pre-SpA-cohort dragen hopelijk bij aan het identificeren, stratificeren, beschrijven 
en uiteindelijk wellicht zelfs behandelen van zeer vroege axiale SpA, zodat het 
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ontstaan van axiale SpA uitgesteld of misschien zelfs voorkomen kan worden.
Samen met al deze ontwikkelingen in het vroege SpA-veld moet ook bewustwording 
komen. Bewustwording dat 1) door axiale SpA eerder te diagnosticeren mensen 
de diagnose mogelijk onterecht krijgen, 2) we vroege (en dus soms minder 
ernstige) fasen van axiale SpA misschien beter anders behandelen. Huidige 
behandelstrategieën moeten hier mogelijk op aangepast worden, 3) het mogelijk 
nadelen heeft om alle vormen van axiale SpA onder dezelfde noemer te vatten. 
De definitie van een ziekte omvat meer dan alleen het fenotype van een patiënt. 
Door alle fenotypes onder dezelfde noemer ‘SpA’ te plaatsen, worden bepaalde 
nieuwe behandelingen die mogelijk werken voor een specifiek subtype van 
SpA nu misschien onterecht terzijde geschoven. Een taxonomie op basis van 
biopathologie; een ziekteindeling op basis van de biologische basis van de ziekte 
kan dan zinvoller zijn. 

Aandacht voor de zeer vroege fasen van axiale SpA leert ons hopelijk om axiale 
SpA beter te definiëren, diagnosticeren en te behandelen, om zo de ziektelast van 
axiale SpA in de toekomst te minimaliseren. 





165

CURRICULUM VITAE

CV

CURRICULUM VITAE

Janna Johanna Hendrika (Janneke) de Boer werd op 7 juni 1987 geboren in Gouda. 
Vanaf 2004 studeerde zij Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht, 
in 2007 behaalde ze haar bachelordiploma.  Aansluitend startte ze aan de School 
for Utrecht Medical MAsters (SUMMA). Tijdens en naast deze opleiding was ze 
in 2008-2009 praeses (voorzitter) van studentenvereniging S.S.R.-N.U., tourde ze 
in 2010 met de Utrechtse StudentenCantorij door Brazilië, volgde ze verschillende 
vakken bij de faculteit Wijsbegeerte en deed ze in 2012 coschappen gynaecologie 
en kindergeneeskunde in Polokwane (Zuid-Afrika). Haar onderzoeksstage deed ze 
bij prof. dr. L. Bont en dr. M.L. Houben in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) 
in Utrecht. In 2012 studeerde Janneke af als arts, waarna ze een jaar werkte als arts-
assistent in het WKZ. In 2013 startte ze in het Academisch Medisch Centrum (AMC) 
Amsterdam met haar promotieonderzoek onder supervisie van prof. dr. D.L.P 
Baeten, prof. dr. R.B.M. Landewé en dr. M.G. van de Sande, met als focus ‘vroege 
spondyloartritis’. Naast het verrichten van klinisch en laboratoriumonderzoek was 
zij betrokken bij het opzetten van de spondyloartritis-polikliniek in het Tergooi 
Ziekenhuis in Hilversum en bij diverse medicatie-onderzoeken. 
 Sinds september 2018 is Janneke gestart met de vooropleiding Interne 
Geneeskunde in het Antonius Ziekenhuis (opleider dr. P.Chr. de Jong), als 
onderdeel van de opleiding tot reumatoloog (opleider prof. dr. J.M. van Laar) in 
het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht.
 Janneke is getrouwd met Pieter en moeder van Josephine (2015) en Abel (2017). 





167

PHD PORTOLIO

PHD

PHD PORTFOLIO

General courses
The Academic Medical Center (AMC) World of Science       2013  0.7 ECTS
Basiscursus Regelgeving Klinisch Onderzoek (BROK)       2013  1.0 ECTS
Clinical Epidemiology: Systematic Reviews         2014  0.7 ECTS
Citation Analysis and Impact Factors         2014  0.1 ECTS 
Entrepreneurship in Health and Life Sciences        2014  1.5 ECTS
Career Development           2014  0.8 ECTS
Clinical Epidemiology: Randomized Clinical Trials        2015  0.6 ECTS
Scientific Writing in English          2015  1.5 ECTS
Evidence based Searching           2015  0.1 ECTS
Practical Biostatistics           2016  1.1 ECTS
Project Management           2016  0.6 ECTS
Oral Presentation in English          2016  0.8 ECTS
Advanced Biostatistics           2017  2.1 ECTS

Specific courses
Federation of Clinical Immunology Societies (FOCIS) 
advanced course in Basic & Clinical Immunology in 
Scottsdale, USA            2014  1.0 ECTS
Advanced Immunology           2016  2.9 ECTS

Seminars and lecturing
Weekly department research seminars AMC     2013-2018 12  ECTS
Weekly department clinical education AMC      2013-2018 8    ECTS
Spondyloarthritis preceptorships Novartis      2014-2015 1    ECTS
Rheumatology introduction course medical students       2017  0.5 ECTS

Presentations
Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)         2014  0.5 ECTS
Najaarsdagen, Papendal, Netherlands 
oral presentation

Annual European Congress of Rheumatology         2015  0.5 ECTS
(EUropean League Against Rheumatology, EULAR), Rome, Italy    
poster tour presentation

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR),        2016  0.5 ECTS
London, England          
poster tour presentation



APPENDICES

168

International Congress on Spondyloarthritis, Ghent        2016  0.5 ECTS
poster presentation

European Workshop on Immune-mediated Inflammatory        2016  0.5 ECTS
Diseases (ewIMID), Toulouse, France      
oral workshop presentation  
    
Annual European Congress of Rheumatology (EULAR),        2017  0.5 ECTS
Madrid, Spain          
poster tour presentation

Scientific meeting of the American College of Rheumatology        2017  0.5 ECTS
(ACR)           
oral presentation

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR),        2018  1.0 ECTS
Amsterdam, Netherlands          
oral presentation, poster presentation

Other
ewIMID           2015  2.0 ECTS
organizing committee

Conferences
ewIMID, Funchal, Madeira          2014  0.8 ECTS
NVR Najaarsdagen, Papendal, Netherlands         2014  0.3 ECTS
Annual European Congress of Rheumatology (EULAR),        2015  1.0 ECTS
Rome, Italy          
Annual European Congress of Rheumatology (EULAR),       2016  1.0 ECTS
London, England          
International Congress on Spondyloarthritis, Ghent        2016  0.8 ECTS
ewIMID, Toulouse, France          2016  0.8 ECTS
Annual European Congress of Rheumatology (EULAR) ,        2017  1.0 ECTS
Madrid, Spain          
Annual European Congress of Rheumatology (EULAR),        2018  1.0 ECTS
Amsterdam, Netherlands       

Grants
ewIMID travel grant           2014
ewIMID travel grant           2016
EULAR travel grant            2017



169

LIST OF PUBLICATIONS

LP

PUBLICATIONS

First-degree relatives of axial spondyloarthritis patients of the Pre-SpA 
cohort would consider using medication in a preventive setting.
de Winter JJ*, de Jong HM*, Nieuwkerk PT, van der Horst-Bruinsma IE, Baeten DL, van 
de Sande MG. 
Clin Rheumatol. (in press). *equal contributions

Magnetic Resonance Imaging of the Sacroiliac Joints Indicating Sacroiliitis 
According to the Assessment of SpondyloArthritis international Society Definition 
in Healthy Individuals, Runners, and Women With Postpartum Back Pain.
de Winter JJ, de Hooge M, van de Sande M, de Jong H, van Hoeven L, de Koning A, Berg 
IJ, Ramonda R, Baeten D, van der Heijde D, Weel A, Landewé R.
Arthritis Rheumatol. 2018 Jul;70(7):1042-1048.

Anti-CD74 antibodies have no diagnostic value in early axial spondyloarthritis: 
data from the spondyloarthritis caught early (SPACE) cohort.
de Winter JJ, van de Sande MG, Baerlecken N, Berg I, Ramonda R, van der Heijde D, van 
Gaalen FA, Witte T, Baeten DL.
Arthritis Res Ther. 2018 Mar 1;20(1):38.

Reply to the letter of van der Linden and Khan.
de Winter JJ, van de Sande M, Landewé R, Baeten D.
Arthritis Rheumatol. 2017 May;69(5):1124-1125.

Prevalence of peripheral and extra-articular disease in ankylosing spondylitis 
versus non-radiographic axial spondyloarthritis: a meta-analysis.
de Winter JJ, van Mens LJ, van der Heijde D, Landewé R, Baeten DL.
Arthritis Res Ther. 2016 Sep 1;18:196.

Clinical and Imaging Signs of Spondyloarthritis in First-Degree Relatives of HLA-
B27-Positive Ankylosing Spondylitis Patients: The Pre-Spondyloarthritis (Pre-SpA) 
Cohort Study.
de Winter JJ*,  Turina MC*, Paramarta JE, Gamala M, Yeremenko N, Nabibux MN, Landewé 
R, Baeten DL.
Arthritis Rheumatol. 2016 Oct;68(10):2444-55. *equal contributions

Rhinovirus wheezing illness in infancy is associated with medically attended third 
year wheezing in low risk infants: results of a healthy birth cohort study.
de Winter JJ, Bont L, Wilbrink B, van der Ent CK, Smit HA, Houben ML.
Immun Inflamm Dis. 2015 Aug 27;3(4):398-405.





171

DANKWOORD
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DANKWOORD

Een gepromoveerde vriend beschreef in zijn dankwoord de willekeurigheid van 
promoveren, met een plechtigheid en een boekje. Het is ook maar een baan. Om 
vervolgens, gelukkig, de positieve conclusie te trekken dat de leuke kanten van een 
PhD-traject bij iedere baan moeten horen. Misschien zou iedereen elke vier jaar 
eens een dankwoord moeten schrijven voor collega’s, vrienden en familie? Ik ben 
in ieder geval enorm dankbaar dat ik deze mogelijkheid krijg, als afsluiting van een 
bijzondere tijd.

Patiënten die deelnamen aan onderzoek, zonder jullie vertrouwen en bereidheid 
om informatie met ons te delen, zonder jullie inzet en tijdsinvestering is medisch 
onderzoek onmogelijk. 

Prof. Baeten, Dominique, vanaf de eerste e-mail die je stuurde wist ik: dit komt 
goed. Je loyaliteit, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheidsgevoel voor ‘jouw’ 
mensen zijn onbegrensd. Jouw vermogen om feilloos hoofd- van bijzaken te 
onderscheiden, je werkethos en je oprechte interesse zijn een uitzonderlijke 
combinatie, en ik kan me niet herinneren dat je ondanks je overvolle agenda een 
afspraak niet nakwam. Je gaf sturing als het nodig was en liet me vrij als het kon. Je 
scherpe analyses, strategische aanpak en ook zeker je deur die altijd open stond, 
maakten het heel prettig om je als promotor te hebben. Dank dat ik van je mocht 
leren!

Prof. Landewé, Robert, onze samenwerking begon met MRI’s scoren en rolde 
zich op een natuurlijke manier uit. Ik waardeer enorm je openheid, eerlijkheid en 
enthousiasme om ideeën om te zetten in een haalbaar plan. Ik ga het missen om 
zo af en toe, al MRI’s scorende, AMC- en SpA-zaken tegen het licht te houden. 

Dr. Van de Sande, Marleen, je kwam op een uitdagend moment in onze 
onderzoeksgroep waar je op een natuurlijke en bescheiden manier je plek wist te 
winnen. Je bent altijd bereid om te helpen en mee te denken. Fijn dat je mijn co-
promotor wilde zijn!

Leden van de leescommissie, prof. Van Laar, prof. Maas, dr. Ramiro, prof. Van 
Schaardenburg en prof. Spuls, veel dank het lezen en beoordelen van mijn 
proefschrift. 

Een groot deel van mijn proefschrift is tot stand gekomen binnen het 
samenwerkingsverband van het SPondyloArthritis Caught Early (SPACE) cohort, 
een plezierige en waardevolle samenwerking waarvoor ik iedereen bedank die 
hieraan bij heeft gedragen.
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Prof. Van der Heijde, Désirée, je inbreng is altijd waardevol en altijd scherp, het 
was erg plezierig om met je te mogen werken.
Dr. Berg, Inger Jorid, and dr. Ramonda, Roberta, thanks for sharing your data and 
for supporting new plans, it has been a real pleasure to collaborate with you. 
Dr. de Hooge, Manouk, dank voor je bereidheid om in korte tijd heel veel MRI’s te 
scoren en een bijdrage te leveren aan de interpretatie van de resultaten. 
Collega’s van het SPACE-cohort in Leiden, dank voor de prettige samenwerking en 
ook voor het goede contact.
Dr. Weel, Angelique, en dr. Van Hoeven, Lonneke, dank voor de open samenwerking 
waarbij ‘jullie’ MRI-scans van gezonde vrijwilligers een onmisbare schakel 
vormden in de beantwoording van een onderzoeksvraag. 

Het Pre-SpA-cohort is de afgelopen jaren op verschillende plekken in Nederland 
gestart dankzij de inzet van velen, heel hartelijk bedankt!
Prof. Van der Horst-Bruinsma, Irene, Pre-SpA is wat mij betreft een schoolvoorbeeld 
van een geslaagde ‘UMC Amsterdam’-samenwerking: fijn dat je je daarvoor hebt 
ingezet. 
Tanja, dank dat je Pre-SpA ook digitaal op de kaart hebt gezet. 

Prof. Witte, Torsten, thank you for sharing your knowledge on anti-CD74 antibodies 
and working together on our manuscript. I enjoyed our open discussions.

Dr. Schmidt, Alexander, your knowledge on HLA was essential for the HLA-C*07 
manuscript. Thanks for all the time you invested in bridging the gap between our 
disciplines. 

Dr. Nabibux, Maritha, en dr. De Rycke, Leen, dank voor de gelegenheid om een 
SpA-poli te starten in Tergooi en voor jullie goede begeleiding daarbij. 

Leonieke, Anne en Jet, lieve paranimfen, zonder jullie waren deze jaren minder 
succesvol en eindeloos minder gezellig geweest. En de omzet van de AH to go 
drastisch lager. Jet, roomy, je hulp bij de laatste loodjes is onbetaalbaar. Anne, 
jouw optimisme, enthousiasme en interesse in mensen om je heen maken van 
elke dag een feestje. Leonieke, je energie en snelle analytische blik zijn fijn en 
nuttig, ik heb veel van je geleerd. 

Iedereen van ‘Team Baeten’, dank voor de collegialiteit en voor het zijn van een 
eenheid, ondanks de uiteenlopende karakters. 
Nataliya, you tend to think faster than the rest of the world, but I think that is 
completely their problem. The number of plans you have is inexhaustible. Thanks 
for your everlasting willingness to collaborate, make plans and have a lot of fun 
on congresses. 
Leonie, dank voor je eerlijke en kritische manier van werken.
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Troy, jouw capaciteit om volledig out of the box naar de wereld te kijken is 
verrassend en leerzaam. 
Talia, dank voor je recht-door-zee-mentaliteit; jij maakt ingewikkelde problemen 
simpel. 
Iris, al je hulp bij het labwerk maakte dat ik me iets minder onhandig voelde. 
Speciaal dank voor je rol in het HLA-C*07-stuk, en voor alle ijsjes die je wilde eten. 
Dees, je optimisme en sterke karakter vind ik bewonderenswaardig. Je hulp op het 
lab en het geduld dat je daarbij had, waren onmisbaar voor me.
Melissa vT, dank voor je vrolijkheid en enthousiasme; het werkte aanstekelijk!
Cynthia, fijn dat jij met je gedrevenheid voor je onderzoek en humor onze groep 
versterkte. Gelukkig ga je door met je onderzoek.

Alle arts-onderzoekers en collega’s van F4 bedank ik voor de gezelligheid en 
samenwerking. 
Jacky, je was absoluut een waardige voorgangster, dank voor het overdragen van 
het SpA-cohort. 
Maureen T, dank voor je enthousiasme en het me volledig toevertrouwen van Pre-
SpA. 
Renée, met jouw vurige wens om de wereld, te beginnen bij F4, te verbeteren, lukt 
dat je vast. 
Marieke, naast ons werk deelden wij het zwanger-zijn en het hebben van baby’s en 
peuters. Dank voor de noodzakelijke cappuccino’s na slapeloze nachten. 
Inka, jouw optimisme en glimlach waren altijd een welkome afleiding, temeer 
omdat ze altijd gepaard gaan met mooie verhalen. Ik bewonder je bereidheid om 
nog altijd nieuwe dingen te leren. 
Maureen L, dank voor je hulp bij de blindering en organisatie van de MRI’s, die je 
heel wat uren heeft gekost!
Afra, jouw betrouwbaarheid en nauwkeurigheid waren een vast baken: als jij iets 
regelt dan gebeurt het perfect. Ik ga je luisterende oor missen. 
Rolinka, dank voor je ondersteuning, als ik een vraag had dan wist jij vaak het 
antwoord. Michaëla, onze samenwerking was kort maar goed, je was altijd bereid 
om me te helpen. 

Vrienden, jullie zijn de reden dat ik werk om te leven en niet andersom. 
Josien, bij jou kan ik volledig mezelf zijn. Dat zegt genoeg. Met René erbij zijn we 
een goed team; jullie gastvrijheid en energie maken me blij. 
Mieneke, bijzonder om zo gelijk op te gaan. Dank dat je er altijd voor me bent.  
Sanne, dank voor je hulp bij het opzetten van de meta-analyse in hoofdstuk 3. 
Ik bewonder je vermogen om ingewikkelde dingen simpel te maken en ik ben je 
dankbaar voor je aandacht, ondanks de afstand. 
Roosmarijn, Ellen en Linde, onze vriendschap begon in roze polo’s en is inhoudelijk 
gelukkig nooit afgeslankt, in tegendeel. Hopelijk verbeteren we nog lang samen 
met een goed glas wijn de wereld.  
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Esther en Matthias, ik hoef geen PhD te zijn om de combinatie van een goede 
buur én dichtbije vrienden als uiterst gelukkig te bestempelen.
Jacoline en Ard, onze kampeersessies, meezing-Messaiah’s en klaverjastoernooien 
zorgen ervoor dat werken slechts bijzaak wordt.  
Annelieke, onze vriendschap gaat inmiddels ver terug en is in essentie nooit 
veranderd, dank voor je trouw! 
Anne en Karin, we startten gelijk aan dezelfde studie Biomedische Wetenschappen 
en gelukkig kruisen onze paden elkaar nog steeds!
Pieter B. en Roos, onze uitjes en levens werden de laatste jaren een boel 
onoverzichtelijker en een boel leuker. Dank ook voor jullie rol als helpdeskfunctie 
bij methodologische vragen.

Lieve familie, jullie zijn mijn basis, ik ben dankbaar voor zo’n fijne thuishaven. 
Schoonouders, Henk en Riejan, dank voor jullie stabiele steun in de vorm van 
vertrouwen, interesse, vele oppasuren en grote hoeveelheden pannenkoeken en 
Shepperd’s pie.
Ronald, broer, je maakte al indruk op mij als kind toen je me voorging op het pad 
van de wetenschap, waar je uiteindelijk ook weer op uit bent gekomen. Dank voor 
het sparren over methodologie en voor je humor. 
Afke, zus, jij houdt me een spiegel voor en bent een voorbeeld. Wat een geluk dat 
je mijn zus bent. 
Mama, jij verdient geen dankwoord maar een standbeeld. Al die uren oppassen, 
fruithapjes en vroegere schijnbaar onverdienstelijke aanmaningen om mijn 
huiswerk te maken, hebben toch nog ergens toe geleid. 

Tot mijn grote spijt kan niet iedereen meer bij de afronding van mijn promotie 
zijn. 
Opa Arie was de enige die altijd informeerde naar nieuwe artikelen, hierop 
studeerde en, soms met wat googelen, ook nog opmerkingen en vragen wist te 
stellen.

Ik vind het onbeschrijfelijk jammer dat mijn vader Klaas dit niet meemaakt. Ik weet 
dat hij trots zou zijn, en waarschijnlijk iets had gezegd als: ‘dat heb je goed gedaan, 
jongetje!’. Zijn optimistische levenshouding en onbegrensde ondersteuning 
blijven altijd een voorbeeld voor mij. 

Last but definitely not least: 
Pieter, dat dit boek bijna geen inhoudsopgave had gehad en een typefout op de 
voorkant zonder jouw inmenging, zegt genoeg. Jouw steun, liefde, geduld, energie 
en grenzeloze vertrouwen in mijn kunnen zijn onmisbaar. Wij kunnen alles aan!
Josephine, waterdicht redeneren leer ik pas echt van jou: je bent fantastisch. Abel, 
jouw lach maakt elke dag goed.






