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Nederlandse samenvatting

DEEL 1

Bacteriële meningitis is een ontsteking van de vliezen die de hersenen en het 

ruggenmerg bekleden. Het is een ernstige infectieziekte die ondanks adequate 

behandeling een hoge mortaliteit en morbiditeit heeft. Door preventieve 

maatregelen, zoals vaccinaties, is de incidentie van bacteriële meningitis afgenomen 

en is er een verschuiving opgetreden van typische verwekkers. Daarnaast is in 

de laatste decennia de standaardbehandeling voor bacteriële meningitis met 

antibiotica uitgebreid met dexamethason wat het beloop en de uitkomst van het 

ziektebeeld heeft beïnvloed. Het doel van hoofdstuk 2, 3 en 4 van dit proefschrift 

is in dit huidige tijdperk de epidemiologie, klinische karakteristieken en de uitkomst 

van bacteriële meningitis te beschrijven.

In hoofdstuk 2 worden 1412 volwassenen met bacteriële meningitis beschreven, 

die geïncludeerd zijn in een Nederlandse landelijke prospectieve cohortstudie. De 

incidentie van bacteriële meningitis bleek in de afgelopen jaren te zijn gedaald van 

1,72 gevallen per 100.000 volwassenen per jaar in 2007–08, naar 0.94 per 100.000 

volwassenen per jaar in 2013–14. De daling van ziektegevallen was het sterkst bij 

pneumokokkenserotypes opgenomen in het geconjugeerde pneumokokkenvaccin 

en bij meningokokken. De meest voorkomende verwekker was de pneumokok in 

72% van de gevallen en op de tweede plaats de meningokok in 11% van de gevallen. 

Een patiënt met bacteriële meningitis presenteert zich vaak met hoofdpijn (83%), 

misselijkheid (62%), en 41% van de patiënten heeft de klassieke trias van koorts, 

verlaagd bewustzijn en nekstijfheid. Uit deze studie blijkt dat 17% van de patiënten 

komt te overlijden en 38% een slechte uitkomst heeft. Om meer inzicht te krijgen in 

de lange termijn restverschijnselen van pneumokokkenmeningitis is een follow-up 

studie opgezet waarvan de resultaten beschreven worden in hoofdstuk 3 en 4.

Hoofdstuk 3 bevat de resultaten over neurologische en cognitieve rest-

verschijnselen en kwaliteit van leven en hoofdstuk 4 over slaapstoornissen na 

pneumokokkenmeningitis. Beide hoofdstukken bevatten data van een follow-up 

studie waarin overlevenden van pneumokokkenmeningitis zijn geïncludeerd die 

eerder hebben meegedaan aan de landelijke prospectieve cohortstudie beschreven 

in hoofdstuk 2. In deze studie werden 80 patiënten en 69 controles geëvalueerd, 1 tot 

5 jaar na de acute ziekte episode. Cognitieve testen en vragenlijsten naar cognitief 

functioneren, kwaliteit van leven en slaap werden afgenomen bij patiënten en 

controles. Van de patiënten had 34% neurologische restverschijnselen waarvan 

het meestal ging om gehoorverlies (27%). Patiënten presteerden slechter op de 

neuropsychologische testen dan controles, met de meest aangedane cognitieve 
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domeinen alertheid en cognitieve flexibiliteit. Cognitieve stoornissen werden 

vastgesteld bij 14% (11 van de 79 patiënten). Als patiënten zichzelf moesten 

beoordelen op aanwezigheid van cognitieve stoornissen gaven zij problemen 

aan in alle cognitieve domeinen. Patiënten na pneumokokkenmeningitis hadden 

significant lagere scores op kwaliteit van leven vragenlijsten vergeleken met 

controles, met name op de items fysiek en sociaal functioneren en toekomstige 

gezondheidsbeleving. Bij de patiënten voldeed 38% aan de definitie slechte slaper 

vergeleken met 23% van de controles. Slechte kwaliteit van slaap was gecorreleerd 

aan verminderde kwaliteit van leven. Het vrouwelijke geslacht bleek een belangrijke 

voorspeller voor slecht slapen.

DEEL 2

Waarom sommige personen hersenvliesontsteking ontwikkelen en andere niet, 

terwijl we dezelfde bacteriën bij ons dragen in de neus-keelholte, is nog niet 

goed begrepen. Men denkt dat een combinatie tussen omgevingsfactoren, 

ziekmakende eigenschappen van de bacterie (virulentie) en gevoeligheidsfactoren 

van de gastheer een rol spelen. Een verminderde werking van het afweersysteem 

draagt bij aan een verhoogde gevoeligheid voor bacteriële meningitis. Bekende 

risicofactoren bij de gastheer zijn alcoholisme, hiv-infectie, diabetes mellitus, 

kanker, gebruik van immunosuppressieve medicatie of asplenie. De laatste decennia 

hebben studies met extreme fenotypes (zoals recidiverende meningitis) en cohort 

studies waarbij genetisch materiaal van patiënten en controles wordt vergeleken, 

genetische variaties geïdentificeerd die mogelijk de gevoeligheid voor bacteriële 

meningitis beïnvloeden. Bekende risicofactoren bij de gastheer die geassocieerd 

zijn met een slechte uitkomst van bacteriële meningitis zijn leeftijd, verlaagde 

afweer, tekenen van systemische infectie, een laag liquor celgetal en verhoogde 

serum ontstekingsparameters (hoofdstuk 2). Enerzijds kan een verminderd 

werkend afweersysteem leiden tot ongecontroleerde infectie en anderzijds kan 

een overactief werkend afweersysteem hersenschade door de immuunrespons zelf 

geven en hierdoor tot een slechtere uitkomst leiden. Eerdergenoemde voorspellers 

verklaren een deel van de interindividuele verschillen in uitkomst maar nog een 

groot deel blijft onbegrepen. De laatste jaren is bij genetische associatie studies 

een verschuiving opgetreden van het bestuderen van enkele genetische varianties 

(Engels: candidate SNP approach) naar hypothese vrije studies waarbij grote 

aantallen genetische variaties tegelijk worden onderzocht.

Het tweede deel van mijn proefschrift heeft het doel om factoren die de gevoeligheid 

voor bacteriële meningitis en het ziektebeloop van bacteriële meningitis bepalen, 

beter te begrijpen. Door meer inzicht te krijgen in de pathofysiologie kunnen we 

uiteindelijk nieuwe preventieve maatregelen of nieuwe behandelstrategieën 

ontwikkelen die de ziekte-uitkomst verbeteren.
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In hoofdstuk 5 wordt de relatie tussen expressie van eiwitten – die een rol spelen 

in de immuunrespons - en de uitkomst van bacteriële meningitis onderzocht. 

Om dit te onderzoeken werd bij 54 bacteriële meningitis patiënten gedurende de 

acute ziektefase bloed afgenomen waarin eiwitconcentraties werden gemeten. 

In de follow up studie die beschreven is in hoofdstuk 3 en 4 waarin 80 patiënten 

1 tot 5 jaar na pneumokokkenmeningitis werden geïncludeerd, werd behoudens 

neuropsychologisch onderzoek ook bloed afgenomen voor ex vivo bloedstimulatie 

experimenten. Hoge plasma concentratie van MIF (macrophage migration 

inhibitory factor) vroeg in het beloop van de ziekte bleek geassocieerd met een 

hoge mortaliteit. Bij overlevenden van pneumokokkenmeningitis was een hogere 

MIF productie door ex vivo gestimuleerde perifere mononucleaire bloedcellen 

geassocieerd met aanwezigheid van cognitieve stoornissen.

In hoofdstuk 6, 7 en 8 zijn genetische factoren bestudeerd die een rol spelen in het 

krijgen van bacteriële meningitis of de uitkomst van het ziektebeeld beïnvloeden. 

In hoofdstuk 6 zijn de resultaten getoond van een genetische associatie studie 

waarbij genetische variaties van 469 pneumokokkenmeningitis patiënten worden 

vergeleken met 2072 controles uit de algemene populatie. In deze studie zijn 

102.097 enkel nucleotide polymorfismen (Engels: SNPs) gegenotypeerd in het DNA 

van patiënten en controles. Vervolgens werd geanalyseerd of de frequentie in het 

voorkomen van genetische variaties verschillend was tussen de groep patiënten 

en controles. Er werd een Bonferroni correctie gehanteerd om te corrigeren voor 

multipele testen. Geen van de genetische associaties was significant geassocieerd 

met gevoeligheid op pneumokokkenmeningitis na het toepassen van de Bonferroni 

correctie. De genetische variaties met de sterkste associatie waren gelegen op 

chromosoom 1 in het COL11A1 gen en op chromosoom 2 in het EXOC6B gen. Tot 

dusver is de betekenis van deze genetische variaties nog onduidelijk.

In hoofdstuk 7 wordt onderzocht of genetische variaties in genen met een functie in 

stolling en fibrinolyse het ontstaan van cerebrovasculaire complicaties beïnvloeden. 

In deze studie zijn de exonen en aangrenzende regio’s van 16 genen gesequenced (per 

nucleotide vaststellen wat de nucleotidevolgorde is) van 622 bacteriële meningitis 

patiënten. Vervolgens werd geanalyseerd of genetische variatie in deze genen 

geassocieerd was met een hoger risico op cerebrovasculaire complicaties, slechte 

uitkomst of verschillen in het aantal trombocyten gemeten in de bloedafname bij 

opname. Van de geïncludeerde patiënten had 22% een herseninfarct doorgemaakt 

en 30% een slechte uitkomst. Een functionele genetische variatie in protein Z 

(rs494860) was het sterkst geassocieerd met het optreden van herseninfarcten. 

Na toepassen van Bonferroni correctie voor multipele testen was geen van de 

genetische variaties significant geassocieerd.
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Hoofdstuk 8 geeft een overzicht van alle studies waarin genetische variaties zijn 

onderzocht op associatie met gevoeligheid, fenotype en uitkomst van buiten het 

ziekenhuis opgelopen pneumonie (Engels: “community acquired pneumonia”) en 

invasieve pneumokokkenziekte. Hiervoor werd een literatuurstudie verricht waarin 

studies werden beoordeeld die gepubliceerd waren tussen 1 januari 1983 en 4 juli 

2018. Dit leverde 60 studies op met in totaal 15.358 patiënten die geïncludeerd 

werden in de review en meta-analyse. Van deze genetische associatie studies richtte 

42% zich op gevoeligheid, 13% op uitkomst, 2% op fenotype en 43% op meerdere 

categorieën. Er waren 5 studies met een hypothese vrije benadering, waarvan 1 

studie resulteerde in een genoomwijde significante associatie van een genetische 

variantie in linc (lang intergenisch niet coderend) RNA met de gevoeligheid op 

pneumokokkenziekte. Een meta-analyse resulteerde in 2 genetische variaties, 

gelegen in de genen MBL2 en CD14, die significant geassocieerd waren met 

gevoeligheid op pneumokokkenziekte. Geen van de genetische variaties bestudeerd 

in de relatie tot uitkomst of fenotype waren significant geassocieerd in de meta-

analyse.
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Portfolio
1. PhD training

General courses Year ECTS

BROK – NFU/ UvA, Amsterdam 2013 1.5

Re-registration BROK – NFU/ UvA, Amsterdam 2017 0.2
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Crash course – Graduate School, UvA, Amsterdam 2013 0.4

Laboratory safety – Graduate School, UvA, Amsterdam 2013 0.3
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Scientific Writing in English for publication – Graduate School, 
UvA, Amsterdam

2014 1.5

Oral presentation in English – Graduate School, UvA, Amsterdam 2014 0.8

Specific courses

Infectious diseases – Graduate School, UvA, Amsterdam 2013 1.3

Postgraduate Course Advanced immunology – VUMC, 
Amsterdam

2014 2.9

Genetic epidemiology – Graduate School, UvA, Amsterdam 2016 1.1

Neurological Infectious Diseases Course – University of 
Liverpool, UK

2015 1.0

ESCMID Course Acute bacterial CNS infections of the brain – 
München, Germany

2018 1.0

Seminars, workshops and master classes

EUCLIDS Annual meeting / workshop – Graz, Austria 2013 1.0

PhD retreat – CEMM retraite, Elspeet, Netherlands 2014 1.0

Weekly department research meetings – AMC, Amsterdam 2013-2018 5.0

Clinical and research seminars ANV – Amsterdam 2013-2020 2.8

Presentations, posters and (inter)national conferences

24th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious 
Diseases (ECCMID) congress – Barcelona, Spain

2014 1.0

Wetenschappelijke vergadering NVN – Nunspeet, Netherlands 
(poster)

2015 1.0

Wetenschappelijke vergadering NVN – Nunspeet, Netherlands 
(poster)

2016 1.0

26th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious 
Diseases (ECCMID) congress – Amsterdam (poster)

2016 1.5
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2th EAN congress – Copenhagen, Denmark (poster) 2016 1.5

3th EAN congress – Amsterdam (presentation) 2017 1.5

4th EAN congress – Lisbon (presentation) 2018 1.5

23th WCN – Kyoto, Japan (presentation) 2017 1.5

Amsterdam Neuroscience Annual meeting – Amsterdam 
(poster)

2017 0.75

Amsterdam Neuroscience Annual meeting – Amsterdam 
(poster)

2018 0.75

Clinical presentation ANV – OLVG, Amsterdam 2018 0.5

Acute bacterial CNS infections of the brain – München, Germany 
(presentation)

2018 0.5

Research presentation ANV – VUMC, Amsterdam 2019 0.5

Clinical presentation ANV – AMC, Amsterdam 2020 0.5

Other

Journal Club (1 per month) 2019-2020 2

2. Teaching

Lecturing

Neurological infectious diseases – Nurse training Amstel 
Academy, Amsterdam

2016,2017, 
2018

0.75

Neurological examination – Nurse training Amstel Academy, 
Amsterdam

2018 0.25

Impaired consciousness – Nurse training Amstel Academy, 
Amsterdam

2018 0.25

Teacher Interprofessional Education, UvA, Amsterdam 2018 1.0

Tutoring/ mentoring

Tutoring bachelor thesis students 2015-2016 1.0

Guidance of bachelor thesis student 2016 1.0

Guidance of master internship student 2018 1.0

Other activities

APROVE symposium committee 2016 1.0

AMR Works Council 2017 1.0
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3. Parameters of Esteem

Grants

Travel grant ECCMID congress 2016

Bursary EAN congress 2016,2017,2018

Travel grant ESCMID course 2018

Awards and Prizes

David Moffie Award for best clinical lecture (First prize) – ANV 2018

List of abbreviations:
AMC  Academic Medical Center

ANV  Amsterdamsche Neurologen Vereeniging

APROVE  AMC Promovendi Vereniging

BROK  Basic Course Legislation and Organization

CEMM  Center for Molecular Medicine

CNS  Central nervous system

EAN  European Academy of Neurology

ECCMID   European Congress of Clinical Microbiology and Infectious 

Diseases

ESCMID  European Society Clinical Microbiology and Infectious Diseases

EUCLIDS Europe Childhood Life-threatening Infectious Disease Study

FNU  Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

NVN  Nederlandse Vereniging voor Neurologie

OLVG  Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

UvA  University of Amsterdam

WCN  World Congress of Neurology
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