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In het basis model 1 bleek dat een combinatie van de duur van het 

ooglijden, de mate van weke delen zwelling (beoordeeld op dia's), en het 

aantal graden elevatie bij orthoptisch onderzoek, reeds een oppervlak onder 

de ROC curve opleverde van 0,82. Aanvullende testen leverden nauwelijks 

verbeteringen op. Het maximale model (AUC=0,89) bestond uit: duur GO, 

weke delen zwelling, graden elevatie, echografie , sEL-2R, sCD30, in 

combinatie met de octreotide scintigrafie. O.b.v. dit model kon een 

individuele prognostische score berekend worden. Bij een afkapwaarde van 

de waarschijnlijkheid (P) = 0.20, worden alle responders op RTh correct 

geselecteerd; terwijl aan 16 non-responders RTh terecht zou kunnen worden 

onthouden. Het respons percentage op radiotherapie stijgt dan van 53% naar 

70%. Bij een afkapwaarde van p=0.39, stijgt het response percentage zelfs 

tot 88%, echter ten koste van het onthouden van succesvolle therapie aan 3 

patiënten In de klinische praktijk zou een model met simpele klinische 

gegevens (duur GO, weke delen ernst, en elevatie in graden) in combinatie 

met een afbeeldend onderzoek zoals MRI het beste de therapeutische 

uitkomst kunnen vorspellen. 

In het basis model 2, waarin het gaat om verandering van de 

oogverscijnselen bij patiënten te onderscheiden van geen verandering, 

spelen de volgende variabelen een rol: duur van het ooglijden, geslacht, 

echo, sIL-2R, IL-6, en de urine excretie van dermatansulfaat. Dit levert een 

oppervlak onder de ROC curve op van 0,94 (95% Cl 0,88-0,99). Met een 

afkappunt van P=0,40 zouden 21 patiënten direct voor chirurgie 

geselecteerd kunnen worden, waarbij dan 3 patiënten ten onrechte 

radiotherapie zou worden onthouden. Aanvullende tests geven nauwelijks 

een verbetering in onderscheidend vermogen en kunnen achterwege worden 

gelaten. 
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Summary/Samvatting 

Nader onderzoek bij patiënten met mildere en ernstiger vormen van Graves' 

ophthalmopathie zijn nodig om de waarde van deze modellen verder aan te 

passen en te verbeteren met een grotere mate van betrouwbaarheid. 
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Dankwoord 

Dit proefschrift kon alleen maar verschijnen dankzij de hulp, de inzet, 

diplomatie en frustratie tolerantie van zeer velen en van meerdere 

disciplines binnen zowel als buiten het AMC. Omdat dit deel van het 

proefschrift het meest gelezen wordt doe ik dit met aandacht. 

Op de eerste plaats, Prof Dr W.M. Wiersinga, mijn promotor en opleider in 

het aandachtsgebied endocrinologie. Beste Wilmar, ik ben je erkentelijk 

voor het gestelde vertrouwen in mij (Wat komt er nu voor goeds uit Twente, 

Drenthe, de Achterhoek of was het Groningen?) en prijs me gelukkig 

opgeleid te zijn door een wereldtopper in de endocrinologie. 

Uiteindelijk zijn de problemen met de octreoscans, trial A en studie B (dit 

proefschrift), de MRT s en de GAGs tot een (voor mij) goed einde gebracht 

en dat allemaal met behoud van kwaliteit van leven! 

Ex aequo, Dr M.F. Prummel, copromotor, en absoluut de best denkbare 

drive voor een promovendus om tot results te komen. Beste Mark, je wist 

met veel doorzetten het beste uit de analyses te halen, en daarnaast je hebt 

al het "Gerding-engels" grondig gereviseerd. Veel van de inhoud van dit 

proefschrift kwam van jouw hand en heeft z'n weg gevonden in de vorm 

van een boek over GO naar aanleiding van het Vth Int. Symposium on 

Graves' ophthalmopathy, november 1998 te Amsterdam. 

Onmisbaar eveneens: Marga Boerrigter, secretaresse en spil van de afdeling 

endocrinologie. Je capaciteiten zijn ongeëvenaard en bestrijken het 

organiseren van congressen, grafische vormgeving en editing van 

proefschriften, tot persoonlijke raad en bijstand aan de 
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Allerhoogsten Veel heb je ook voor de patiënten die aan de trials 

meededen gedaan waarvoor heel veel dank. 

Van uitmuntende kwaliteit was de inbreng van de afdeling Klinische 

Epidemiologie & Biostatistiek in de personen van Carolien Terwee en 

Friedo Dekker. 

Jullie enthousiasme (en ergernis over de uitkomstmaten) werd alleen maar 

groter de afgelopen jaren: HULDE! Jullie hulp bij de prognostische 

modellen was onmisbaar. 

De plezierige samenwerking met het AZU in de persoon van Dr. Maarten 

Mourits toen het Orbita centrum in het AMC qua bezetting vrijwel een 

opgedroogde kreek bleek, wil ik memoreren, en ik bedank ook Dr. Hans 

Koppeschaar, endocrinoloog in het AZU voor zijn gastvrijheid op de 

combisprekuren aldaar. 

Alle patiënten ben ik zeer veel dank verschuldigd. Jullie waren tot zeer veel 

bereid in deze studie maar ook in een gerandomiseerde klinische studie over 

het effect van bestraling bij mildere vormen van Graves' ophthalmopathie. 

De Graves patiënten vereniging ben ik erkentelijk voor hun enthousiaste 

inbreng en deskundige adviezen rond de combi spreekuren. 

Verder heel veel mensen die ik wil noemen: 

De Graves werkgroep: Iris Wakelkamp, Leo Blank, Prof Dr. Leo Koornneef 

(never a dull moment) & Dr. Ruth van der Gaag, Prof. Dr. Ir. Frans 

Zonneveld (Let's make things better ) en de twee AZU Studenten Judit de 
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Dankwoord 

Vaal en Alex Appelman voor de metingen in extenso, Edith Schipper, 

Rachel Kalmann, Jeroen van der Pol, Lelio Baldeschi, Roel Kloos. 

M'n collega's (& paramedici uiteraard) van de afdeling Endocrinologie & 

Metabolisme waar ik met veel plezier heb gewerkt. 

Dr. Eric Fliers voor z'n stroom van briljante ideeën (Waar komt het rabies 

virus terecht als je het in de schildklier van de rat inspuit? Juist, in de PVN 

van de hypothalamus! En waar bevindt zich het begin van de autonome 

zenuwuiteinden in het thyroid (met onbekende betekenis!!!) van de mens? 

Weer juist: in de PVN van de hypothalamus). 

Prof. Dr. Hans Sauerwein (o. a voor de korte maar ultra-krachtige sollicitatie 

training: "bescheidenheid is een zinloze eigenschap"). 

Mijn paranymfen, Theo Diekman, die mij voor vele onvoorzichtigheden 

behoed heeft en met wie ik de "totale gekte" heb kunnen delen, en Marcel 

Posthumus die samen met Herma een grote steun waren vooral toen er 900 

m3 ingericht moest worden aan het eind van het derde trimester van 

Miriam's 3e zwangerschap  

De promotie commisie wil ik bedanken: 

Prof.Dr. E.P. Krenning, Prof. Dr J.G.Lamens, Prof. Dr. R.J.M, ten Berge, 

Prof.Dr. MD. de Smet, Prof.Dr. P.M.M. Bossuyt, Prof.Dr. J.J.M, de Vijlder, 

en Prof.Dr. H.P. Sauerwein. 

Het verpleegkundig personeel op de F5 voor de opvang van de patiënten 

met GO, en voor deelname als gezonde rokende controle personen aan de 

case control studie. 
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Lab Endocrinologie op de F2: Erik Endert, Jan van Rijn en vele anderen die 

altijd wel iets wilden uitleggen over de vrije T4 bepaling bijvoorbeeld , en 

natuurlijk Jolanda van der Meer die heel veel lab werk voortreffelijk heeft 

gedaan! 

De afdeling Interne Geneeskunde (olv. Prof Dr. L Arisz, ProfDr. P 

Speelman, ProfDr. E Briet) voor het afronden van de opleiding Interne, en 

het verlenen van onderdak in de laatste fase van het proefschrift. Prof Dr.E. 

Briet bedank ik voor zijn hulp tijdens het solliciteren. 

Dick Munnik, De Grote Verkeersleider, ben ik dankbaar ik voor zijn 

sympathie en elegante oplossingen op moments suprêmes  

Dr Alex Imholz en Dr. Richard Koopmans ben ik zeer dankbaar voor hun 

uitzonderlijke collegialiteit 

Het personeel op de poli oogheelkunde en de poli Interne op de A2 

Dr Bob Michels dank ik voor zijn opleiding in de klinische diabetologie, 

voor het geheim van merbromide, gips & een scherp mes, en voor veel 

meer  

De medewerkers van de afdeling nucleaire geneeskunde (Friso van der 

Zandt voor zijn hulp met de subtractie scan) voor een plezierige sfeer 

tijdens de octreo sessies. 

Cor en Dick van D2 Fotografische dienst voor de vele perfecte dia's. 

201 



Dankwoord 

Terug kijkend op 4 V2 jaar AMC besefik dat de basis van mijn vaardigheden 

elders liggen. Dr. Peter Blom van Assendelft en Dr. Ton Tjabbes noem ik 

met name omdat ze me geinspireerd hebben om internist te worden en me 

daarin enorm gesteund hebben tijdens m'n coschappen. Veel heb ik te 

danken aan de uitmuntende opleiding in het Medisch Spectrum Twente te 

Enschede gedurende 6 jaar, opleider Dr. Hein Jordans, eerst in ziekenhuis 

de Stadsmaten, later in Ziekenzorg en na de fusie in het MST. 

Mijn maten in het Deventer Ziekenhuis die een solide basis vormen voor 

een prima opleidingsklimaat (Frank ter Borg, Theo Brouwers, Cees 

Doorenbos, Hugo Hazenberg, Gert Jan Hoogendoorn, Henk Sluiter, Kor te 

Velde en Cees Verweij). 

Familie & vrienden, en natuurlijk Miriam die alles heeft moeten aanhoren 

en meemaken.... 
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Ik draag dit gedicht op aan onze kinderen: 

ACHTERBERG 

...gelijk een kind, spelende op het strand, 

dat alles maken kan: een vogelbeest, 

een vis, een mens, een huis en een barkas. 

God geeft het hem in zilte lijnen aan 

wanneer de vloed terugloopt op het zand. 

Het kind stort zich met hartstocht op zijn schop 

of tekent met de vingers vin en veer. 

s 'Avonds staat het te kijken hoe het tij 

weer opzet en zijn maaksels voor en na 

doet slinken en met ruisen overspoelt. 

'Geprezen! ' Morgen komt er weer een dag. 

Dan komt het terug, het schopgeschouderd kind. 

Het weet: de Geest blaast toch waarheen hij wil. 

Uit: 

Ida Gerhardt Verzamelde Gedichten I, 286. 
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