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Voorwoord 

Voor u ligt het profielwerkstuk ‘Juveniele Dermatomyositis’, een onderzoek naar een 
mogelijke relatie tussen het uithoudingsvermogen en de biomarkers galectin-9 en CXCL10, 
bij patiënten met Juveniele Dermatomyositis.  
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van data die is verzameld door het Utrecht Medisch 
Centrum, zij hebben testen afgenomen bij Nederlandse patiënten met de ziekte Juveniele 
Dermatomyositis. 
Dit profielwerkstuk is tussen augustus 2018 en februari 2019 geschreven in het kader van 
het examenprogramma van de CSG Prins Maurits. Een presentatie behorende bij dit verslag 
zal op D.V. donderdag 14 maart worden gehouden, de locatie hiervoor is het gebouw van de 
CSG Prins Maurits te Middelharnis.  
Samen met onze contacten van het Utrecht Medisch Centrum hebben wij een onderzoek 
opgesteld waarmee wij zouden bijdragen aan het wetenschappelijke onderzoek naar 
Juveniele Dermatomyositis. Na een uitvoerig literatuuronderzoek beschikten wij over genoeg 
kennis van dit complexe onderwerp om aan het analyseren van de data te beginnen.  
Voor vragen konden wij altijd terecht bij zowel onze begeleider H. Arink als bij onze 
contacten van het UMC, J. Wienke en K. Blom 
Wij kwamen met deze onderzoeksters in contact door A. van den Ouden, ons 
contactpersoon van de Bas stichting, de stichting die streeft naar bekendheid voor Juveniele 
Dermatomyositis en geld voor onderzoek inzamelt.  
M. van Dijke heeft ons geholpen bij het verwerken en presenteren van de data.  
 
Hierbij willen wij alle bovenstaande bedanken voor de bijdrage aan ons onderzoek, zonder 
hen had het onderzoek niet kunnen worden wat het nu is.  
 
 
Wij wensen u veel leesplezier toe, 
 
Rosalie Baelde en Eveline de Waard 
 
Kerkwerve, 12 februari 2019 
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Hoofstuk 1 – Inleiding 
 
1.1 Uit het oog maar niet uit het hart 
Op de zwangerschapsgym in het jaar 2000 raakten vier jonge vrouwen met elkaar bevriend.  
Na een hoop leuke en gezellige gymlessen was het dan zo ver: de uitgerekende datum 
kwam in zicht. In een korte tijd werden twee jongens en twee meisjes geboren. Vier mooie, 
gezonde baby’s, met trotse ouders. De moeders vonden het gezellig om af en toe met elkaar 
af te spreken, en wanneer dit gebeurde konden ook de kinderen leuk met elkaar spelen. 
Zoals helaas vaak gebeurt spraken de moeders steeds minder af, en verloren ze elkaar uit 
het oog. Zo kwam het dat Eveline, een van de schrijvers van dit verslag, en Bas na een 
aantal leuke ontmoetingen niet meer met elkaar speelden.  

Toen ik, Eveline, in een fotoboek ging bladeren kwam ik oude 
foto’s tegen (Afbeelding 1.1).  
Op die foto’s was ook Bas te zien, ik vroeg mijn ouders wie 
Bas was en waarom we hem nooit meer zien. Mijn moeder 
vertelde mij dat na een aantal keer afspreken het er niet meer 
van kwam, en het contact was verwaterd. Ook vertelde zij mij 
iets wat mij heel erg raakte: Bas was overleden toen hij negen 
jaar oud was. 
Bas, waar ik als baby mee heb gespeeld was overleden. Hij 
kreeg in maart 2010 de diagnose Juveniele Dermatomyositis 
en er werd snel gestart met de behandeling.  
Niet lang daarna kreeg Bas moeite met ademen en slikken, en 
had hij nog maar heel weinig zuurstof in zijn bloed, dit kwam 
doordat hij ontstekingen in zijn longen had.  
De behandeling die Bas kreeg had niet het gewenste effect, 
en op 5 juli 2010, is Bas op negenjarige leeftijd overleden.  

Een tijd later hebben de ouders van Bas de Bas stichting opgericht, deze stichting zamelt 
geld in voor onderzoek naar de ziekte Juveniele Dermatomyositis, en probeert de ziekte 
meer bekendheid te geven. 
Het leek ons heel mooi om iets voor Bas te doen, en wij gingen op zoek naar een onderzoek 
dat wij konden uitvoeren, waarmee we zouden bijdragen aan het onderzoek naar Juveniele 
Dermatomyositis.  
Via deze weg zijn wij bij ons huidige onderzoek gekomen: de relatie tussen het 
uithoudingsvermogen van patiënten, en de biomarkers die kenmerkend zijn voor Juveniele 
Dermatomyositis.  

1.2 Relevantie van het onderzoek 
Dr. A. van Royen-Kerkhof en dr. F. van Wijk hebben voor het UMC Utrecht een onderzoek 
gedaan naar betrouwbare biomarkers die de ziekteactiviteit van Juveniele Dermatomyositis 
weergeven. Een biomarker is een stof die een indicatie geeft van de medische staat van een 
patiënt. Dit onderzoek is in november 2014 gestart, en afgerond in januari 2018. Uit dit 
onderzoek is gebleken dat de biomarkers Galectin-9 en CXCL10 een goed beeld geven van 
de ziekteactiviteit. De onderzoekers hopen dat deze biomarkers kunnen bijdragen aan een 
betere behandeling van Juveniele Dermatomyositis.  
Nu er bekend is dat deze biomarkers in verband staan met de ziekte is het van belang te 
onderzoeken wat er nog meer samenhangt met deze biomarkers, bijvoorbeeld of de 
biomarkers ook iets kunnen zeggen over het uithoudingsvermogen van een patiënt. 
 
 

Afbeelding 1.1 – Bas en Eveline 
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Naast dat dit verslag het eerste zal zijn dat onderzoek doet naar de relatie tussen de 
biomarkers en het uithoudingsvermogen is het ook een van de weinige Nederlands 
geschreven onderzoeken naar Juveniele Dermatomyositis. Mede hierdoor zal het ook op de 
website van de Bas stichting worden gepubliceerd. Hierdoor wordt het voor Nederlandse 
patiënten makkelijker informatie over hun ziekte te vinden.  

1.3 Onderzoeksvraag 
De onderzoeksvraag die wij bij ons onderzoek hebben opgesteld is als volgt: 

Hoe is, bij patiënten met Juveniele Dermatomyositis, een mogelijk verband tussen de 
waarden van de biomarkers Galectin-9 en CXCL10, en het uithoudingsvermogen te 
omschrijven? 

De deelvragen waarin wij dit hebben opgedeeld zijn de volgende: 

❖ Wat is Juveniele Dermatomyositis? 
❖ Hoe staan de biomarkers galectin-9 en cxcl10 in verhouding met Juveniele 

Dermatomyositis? 
❖ Welke factoren hebben invloed op het uithoudingsvermogen? 
❖ Welk verband is er te vinden in de data die is verzameld door het Utrecht Medisch 

Centrum? 
 

De eerste drie deelvragen zijn theoretisch, en zullen de theorie behorende bij de begrippen 
in relatie tot de ziekte Juveniele Dermatomyositis behandelen. Hoofdstuk twee, drie en vier 
zullen dus het theoretisch kader vormen. 
Bij de vierde deelvraag, het vijfde hoofdstuk, zal de verzamelde data vergeleken worden, het 
daadwerkelijke onderzoek.  

1.4 Hypothese 
Hoe is, bij patiënten met Juveniele Dermatomyositis, een mogelijk verband tussen de 
waarden van de biomarkers galectin-9 en cxcl10, en het uithoudingsvermogen te 
omschrijven? 
Wij verwachten dat er een voor beide biomarkers een verband zal zijn met het 
uithoudingsvermogen, dat als volgt zal kunnen worden omschreven: 
Hoe hoger de waarde voor de biomarker, hoe slechter het uithoudingsvermogen van de 
patiënt. 
Dit verwachten wij naar aanleiding van de volgende waarheden: 
Hoe meer ziekteactiviteit, hoe hoger de concentratie biomarkers in het bloed. 
Hoe meer ziekteactiviteit, hoe slechter het uithoudingsvermogen. 

 

1.5 Onderzoeksopzet 
De data die wij hiervoor gebruiken hebben wij niet zelf verzameld, wij hebben de data 
gekregen van Kiki Blom en Judith Wienke, beide onderzoeksters aan het UMC Utrecht.  
Judith Wienke heeft hierbij de data van de biomarkers verzameld, door bloedmonsters van 
de patiënten te analyseren. Deze bloedmonsters worden vanaf dat een patiënt de diagnose 
Juveniele Dermatomyositis heeft gekregen afgenomen, en de uitslagen worden opgeslagen, 
hierdoor hebben wij niet alleen de data van recente bloedmonsters, maar ook van 
bloedmonsters die al enkele jaren geleden zijn afgenomen.  
Kiki Blom heeft ons de data verstrekt betreffende de CPET-test. Ook deze test wordt vanaf 
het moment van de diagnose meerdere keren afgenomen, en de resultaten hiervan worden 
opgeslagen. De resultaten van de CPET-test zijn resultaten van testen die recent, of al 
langer geleden zijn afgenomen. Doordat deze data is bewaard, en wij die data nu voor ons 
onderzoek mogen gebruiken hebben wij veel data die wij voor ons onderzoek kunnen 
gebruiken. Door gebruik te maken van de data, en te zoeken naar een correlatie hierin, zal 
ons onderzoek een kwantitatief onderzoek zijn. 
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1.6 Leeswijzer 
In hoofdstuk 1 heeft u de aanleiding en de opzet van ons onderzoek kunnen vinden. 
Hoofdstuk 2 geeft u meer inzicht in de ziekte Juveniele Dermatomyositis, door onder meer te 
bespreken wat voor ziekte het is, wat de symptomen zijn en hoe de ziekte wordt behandeld.  
Het derde hoofdstuk zal, na een uitleg over wat biomarkers zijn, zijn pijlen richten op de 
biomarkers die voor Juveniele Dermatomyositis kenmerkend zijn, galectin-9 en CXCL10.   
Hoofdstuk 4 zal het uithoudingsvermogen behandelen, waarbij beschreven wordt hoe het 
uithoudingsvermogen wordt gemeten.  
De data zal in hoofdstuk 5 worden weergegeven en geanalyseerd. 
Het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 6, zal een conclusie van het onderzoek geven.  
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Hoofdstuk 2 - Juveniele Dermatomyositis  
In dit hoofdstuk behandelen we de eerste deelvraag: Wat is Juveniele Dermatomyositis? 
We zullen ingaan op de letterlijke betekenis van het woord, waardoor er een eerste beeld 
van de ziekte kan worden gevormd. Wanneer er een beeld is van de ziekte die we 
behandelen zullen de symptomen, het stellen van de diagnose en de behandeling van de 
ziekte besproken worden.  
 

2.1 Definitie  
Wanneer we kijken naar de naam van een ziekte kunnen we daar vaak al snel aan 

ontdekken met wat voor ziekte we te maken hebben. Ook bij Juveniele Dermatomyositis kan 

door het ontleden van de woorden al een goed beeld van de ziekte worden gevormd. 

De woorden juveniele en dermatomyositis kun je opsplitsen in meerdere delen, het eerste 

woord, juveniel, is een geheel. Het tweede woord, dermatomyositis, bestaat uit verschillende 

delen, namelijk derma, myos en itis.  

Juveniel betekent ‘op jeugdige leeftijd optredend’, hierbij is het van belang te weten dat in de 

medische wereld een ziekte of aandoening jeugdig wordt genoemd als het zich voor het 

zestiende levensjaar openbaart. 
Derma is een oorspronkelijk Grieks woord, het betekent huid. Myos, eveneens een Grieks 

woord, betekent spier en itis is een medisch achtervoegsel om aan te geven dat het een 

ontsteking betreft. 

Wanneer we het over Juveniele Dermatomyositis, verder afgekort met JDM, hebben, gaat 

het dus over een ontstekingsziekte waarbij de huid en de spieren van een jongere onder de 

zestien jaar zijn aangedaan.  

Wat we niet uit het woord kunnen halen, maar wat wel van belang is te weten, is dat JDM 
een auto-immuunziekte is, een ziekte is waarbij het lichaam tegen zichzelf keert. 
 

2.2 Voorkomen  
Wereldwijd heeft JDM een incidentie van ongeveer 0,4 gevallen per 100.000 kinderen. Dat 
staat gelijk aan één patiënt per 250.000 kinderen.  
In Nederland wordt de incidentie geschat op 0,5 gevallen per 100.000 kinderen, of één per 
200.000. Dat betekent dat er per jaar tussen de vijf en de tien kinderen deze ziekte krijgen. 
Op dit moment zijn er in Nederland ongeveer 70 tot 80 kinderen die deze ziekte hebben.  
JDM komt vaker voor bij meiden dan bij jongens, met een verhouding van ongeveer 2,3:1. 
De gemiddelde leeftijd van het begin van de ziekte is zeven jaar, en onder de twee jaar komt 
het maar heel zelden voor.  
 

2.3 Oorzaak en Symptomen 
Zoals eerder al genoemd is JDM een auto-immuun zieke, en net als bij de meeste auto-
immuun ziekten het geval is, is ook bij JDM geen oorzaak bekend. Wel weten we dat een 
aantal factoren kunnen leiden tot een grotere kans op het krijgen van JDM. Zo speelt 
genetische aanleg hierbij een grote rol, maar ook denkt men dat omgevingsfactoren zoals 
infecties en ziektekiemen hier invloed op hebben. 
Er is veel onderzoek gedaan naar omgevingsfactoren waarvan men vermoedt dat ze invloed 
hebben op de ontwikkeling van JDM, maar tot op dit moment is er geen oorzakelijke rol van 
een of meerdere omgevingsfactoren bewezen.  
Wat wel bekend is, is dat de oorzaak van de symptomen ontstekingen zijn, die veroorzaakt 
worden door een verstoorde afweerreactie in het lichaam.  
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De ontstekingen bij patiënten met JDM komen voor in de kleine bloedvaatjes in het lichaam, 
die kleine bloedvaatjes worden ook wel capillairen of haarvaatjes genoemd. De haarvaatjes 
in de spieren en huid raken bij patiënten met JDM het meest ontstoken. In sommige gevallen 
kunnen ook de haarvaatjes in de darmen en kleine zenuwen kunnen gaan ontsteken. 
Wanneer de haarvaatjes ontstoken raken gaan deze ook minder goed functioneren. Bij 
gezonde haarvaatjes die goed functioneren vindt in de haarvaatjes de uitwisseling van 
stoffen plaats, zo worden zuurstof en voedingsstoffen aan de organen afgegeven, en worden 
afvalstoffen en koolstofdioxide vanuit de organen opgenomen in de haarvaatjes, om 
vervolgens te worden afgevoerd.  
Als gevolg van deze ontstekingen, en de verminderde werking van de haarvaatjes, krijgen de 
patiënten last van verschillende symptomen, deze staan hieronder beschreven. 
Doordat de symptomen bij patiënten met JDM worden veroorzaakt door ontstekingen die 
vanuit het afweersysteem komen, en dus niet door een bacterie of virus worden veroorzaakt, 
zijn deze symptomen niet besmettelijk. 
 
Huiduitslag 
Kinderen met JDM hebben vaak last van 
huiduitslag die zich heel divers uit. De meest 
karakteristieke vorm is de uitslag op de 
knokkels van de vingers waarbij de huid door 
een teveel aan vocht dikker wordt, ook wel 
papels van Gottron genoemd. (Afbeelding 2.1) 
Ook is er regelmatig uitslag in het gezicht 
waarbij het ooglid paars-roze kleurt, dit noemen 
we heliotroopoe uitslag (afbeelding 2.2).  
De kinderen kunnen ook last krijgen van rood 
gekleurde wangen wat malar uitslag wordt 
genoemd, maar ook kan periobitaal oedeem 
optreden, dit zijn zwellingen rondom de ogen. 
Naast de uitslag in het gezicht hebben de 
patiënten ook vaak last van uitslag aan de 
strekzijde van de knieën en ellebogen, of van 
afwijkende capillairen in de nagelriem.  
De door JDM veroorzaakte huiduitslag kan 
gevoelig zijn voor zonlicht, of zo erg worden dat 
het zweren tot gevolg heeft, deze zweren 
kunnen erg pijnlijk zijn. 
 
Spierpijn en spierzwakte 
Door de ontstekingen in de haarvaatjes worden 
de spieren aangetast. De aangetaste spieren 
zijn niet alleen een bron van pijn, door het 
bijkomende krachtverlies krijgen de patiënten 
ook moeite met traplopen, opstaan vanuit een zithouding, en zijn veel patiënten niet meer in 
staat langere afstanden te lopen of andere inspannende activiteiten te verrichten. 
Naast het krachtverlies kan er ook sprake zijn van contracturen, stijve en korte spieren. 
Contracturen zorgen er niet alleen voor dat de patiënt het aangedane arm of been erg 
moeilijk kan strekken, maar heeft ook als gevolg dat de ellebogen en de knieën in een 
gebogen positie blijven staan. Door deze contracturen wordt de bewegingsvrijheid van het 
kind beperkt.  

 
 
 

Afbeelding 2.1 - Papels van Gottron 

Afbeelding 2.2 -  Heliotrope uitslag 
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Gewrichtspijn 
Ontstekingen in de gewrichten zorgen voor opgezette gewrichten, die pijn doen bij het 
bewegen. Ook kost het bewegen meer moeite dan het kost wanneer de gewrichten gezond 
zijn.  
 
Calcinose 
Een symptoom dat niet gelijk ontstaat, maar pas tijdens het verloop van de ziekte, is 
calcinose. Dit verschijnsel treedt voornamelijk op bij kinderen waarbij de diagnose te laat is 
gesteld, of wanneer de ziekteactiviteit lastig onder controle te krijgen is. Ongeveer dertig 
procent van de kinderen heeft last van calcinose. Het verschijnsel uit zich in harde bultjes die 
kalk bevatten, de bultjes vormen zich onder de huid en langs de spieren. Op deze bultjes 
kunnen zweren ontstaan, maar ook kan er een melkachtige vloeistof uitlopen die calcium 
bevat. Als er eenmaal calcinose is opgetreden zijn deze bultjes erg moeilijk te behandelen.  
 
Een aantal andere symptomen zijn vermoeidheid, buikpijn door darmproblemen zoals 
darmverstopping en ernstige buikklachten als gevolg van aangetaste bloedvaatjes in de 
darmen. Bij ernstige vormen van JDM, die kunnen optreden als er niet op tijd wordt gestart 
met de juiste behandeling, kunnen ook de spieren rondom het hoofd en de hals worden 
aangetast. Wanneer deze spieren zijn aangetast kunnen er problemen optreden met 
ademhalen, slikken en praten. Voorbeelden hiervan zijn stemveranderingen, hoesten, 
kortademigheid en problemen bij het eten of slikken. Vooral dit laatste kan leiden tot 
gevaarlijke situaties. 

 
De bovenstaande symptomen uiten zich niet bij elke patiënt in dezelfde mate, en ook komen 
de symptomen niet allemaal tegelijk. In de meeste gevallen treedt er eerst huiduitslag op, 
maar ook kan de ziekte beginnen met plotselinge hevige koorts die gepaard gaat met spier- 
en gewrichtspijn, terwijl een ander kind gedurende een aantal maanden steeds vermoeider 
wordt, en er langzaam spierzwakte optreedt. Ook kan het zijn dat een kind van een of 
meerdere van de symptomen geen last heeft, zo bestaan er patiënten die alleen last hebben 
van huidafwijkingen maar zijn er ook patiënten die juist geen huidafwijkingen krijgen.   
 

2.4 Diagnose 
JDM is een ziekte die niet vaak voorkomt, mede hierdoor herkennen de artsen de 
symptomen niet altijd gelijk als JDM. Door deze onwetendheid onder de artsen duurt het 
vaak lang voordat de ziekte JDM wordt gediagnosticeerd, ook gebeurt het regelmatig dat er 
eerst wordt gedacht aan een andere ziekte of dat de kinderen meerdere malen zonder enige 
diagnose naar huis worden gestuurd. 
Wanneer een arts door de typische klachten zoals verminderde spierfuncties en huiduitslag 
wel het vermoeden krijgt dat een kind de ziekte JDM heeft, worden er afhankelijk van de 
klachten een aantal onderzoeken en testen gedaan. Door deze onderzoeken kan de arts niet 
alleen de diagnose JDM stellen, maar ook kan de spierfunctie, de huiduitslag en de 
betrokkenheid van organen worden onderzocht. 
 
We kunnen de onderzoeken en testen die worden gedaan onderverdelen in vier categorieën, 
de bloedonderzoeken, de spierfunctietesten, de beeldvormende onderzoeken en de 
spierbiopten.  
Bij de bloedonderzoeken die worden gedaan wordt gekeken naar de aanwezigheid van 
spierenzymen. Wanneer spiercellen gezond zijn, blijven de spierenzymen binnen de cel, 
maar wanneer de spieren ontstoken raken, verliezen de spiercellen hun stevigheid en 
worden ze poreus. Deze poreuze cellen gaan substanties zoals spierenzymen lekken, deze 
enzymen komen vervolgens in het bloed terecht. De enzymen die voor de diagnose van JDM 
van belang zijn, zijn creatine kinase (CK), transaminase en lactaat dehydrogenase (LDH). 
Deze enzymen zijn bij gezonde mensen niet of nauwelijks in het bloed te vinden, maar bij 
mensen met poreuze spiercellen zijn de waarden voor deze enzymen verhoogd. Met enkel 
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de gegevens van de bloedonderzoeken kan niet gelijk worden vastgesteld of iemand JDM 
heeft. Deze bloedwaarden moeten in combinatie met de uitkomsten van de andere 
onderzoeken worden beoordeeld.  

 
Een van die andere onderzoeken zijn de spierfunctietesten. Met deze testen worden de 
spierfuncties en de spierkracht gemeten, waarmee de mate en de ernst van de ontsteking 
kan worden bepaald. De meest gebruikelijke testen die door de fysiotherapeut worden 
afgenomen zijn de CMAS (Childhood Myositis Assesment Score, ofwel myositis score bij 
kinderen) en de MMT (Manual Muscle Testing, ofwel handmatig testen van spierkracht).  
De CMAS test bevat veertien kleine opdrachten die de patiënt moet uitvoeren, voorbeelden 
van deze opdrachten zijn: zo lang mogelijk de handen in de lucht houden, op verschillende 
manieren een sit-up uitvoeren of de benen zo lang mogelijk gestrekt op een bepaalde hoogte 
boven de vloer houden. Afhankelijk van de manier waarop de patiënt de oefeningen uitvoert 
zijn er bij deze test in totaal 52 punten te verdienen, wanneer je al deze 52 punten hebt is je 
spierfunctie goed, hoe minder punten er worden gehaald, hoe slechter de spierfunctie is. De 
MMT test bestaat uit een ander soort testen, hierbij wordt de patiënt vooral gevraagd om 
weerstand te bieden, de hoeveelheid weerstand die kan worden geboden door de patiënt 
bepaalt de score die gehaald wordt.  
Een derde onderzoek dat vaak wordt gedaan bij het stellen van de diagnose is het 
beeldvormend onderzoek. Denk hierbij aan MRI-scans, CT-scans, elektrocardiografie, 
röntgenfoto’s of echo’s die gemaakt kunnen worden. Deze onderzoeken worden echter niet 
bij alle patiënten uitgevoerd. 
 
Over het algemeen zijn bij JDM de longen en het hart niet aangedaan, maar om dit zeker te 
weten wordt er vaak een echo gemaakt van het hart, en een CT-scan, of röntgenfoto van de 
longen. Op de echo van het hart kan eventuele schade aan het hart ontdekt worden, en met 
de CT-scan of de röntgenfoto van de longen kan, in combinatie met longfunctietesten, 
worden bepaald of de longen wel of niet zijn aangedaan.  
MRI-scans en echo’s kunnen worden gemaakt om de spierontsteking in beeld te brengen, en 
de ontstekingsactiviteit te bekijken. De MRI-scan kan ook worden gebruikt om een 
aangedane spieromgeving op te sporen, die geschikt is voor het nemen van een spierbiopt. 
Een spierbiopsie is het verwijderen van een klein stukje spierweefsel dat onder de 
microscoop bekeken kan worden. De uitslag van deze biopt kan helpen bij het stellen van de 
juiste diagnose. Het nemen van een spierbiopt is vaak alleen nodig wanneer een of 
meerdere de typische kenmerken zoals huiduitslag, spierzwakte en spierontsteking 
ontbreken, en de diagnose dus niet kan worden gesteld aan de hand van deze zogenoemde 
klinische kenmerken.  
  

2.5 Behandeling 
Wanneer een patiënt de diagnose JDM heeft gekregen is het van belang dat er zo spoedig 
mogelijk wordt gestart met een behandeling. Deze behandeling bestaat uit medicatie die 
wordt toegediend en als doel heeft de pijn te minderen en de ontstekingen te remmen door 
het afweersysteem te onderdrukken. De medicatie die hiervoor gebruikt wordt is in de 
meeste gevallen prednison voor het snel remmen van de ontstekingen en methotrexaat 
(MTX) voor het langdurig onderdrukken van het afweersysteem.  
Naast het toedienen van medicatie is het belangrijk dat er, indien dit mogelijk is, fysiotherapie 
gevolgd wordt. Het doel van deze therapie is om eventuele verdere spierzwakte tegen te 
gaan en de spieren actief te houden. Naast de fysiotherapie wordt er vaak ook gebruik 
gemaakt van ergotherapie, met deze therapie wordt er samen met het kind en de ouders 
gekeken naar de mogelijkheden om dagelijkse handelingen gewoon te kunnen blijven 
uitvoeren. 
De duur van de behandeling is afhankelijk van het ziekteverloop en hoe de patiënt reageert 
op de medicatie.  
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Er is lang een driedeling aangehouden in de soorten ziekteverloop van JDM: 
 

❖ Een monocyclisch verloop, hierbij begint de ziekte plotseling en zijn er hevige 
klachten, maar na een behandeling van ongeveer twee jaar komt de ziekte tot rust, 
en blijft dit zo. 

❖ Een polycyclisch verloop, waarbij de ziekte na een behandeling van twee jaar of 
langer tot rust komt, waarbij in sommige gevallen de medicatie zelfs kan worden 
gestopt. Ondanks dat de ziekte tot rust is gekomen vlamt deze na verloop van tijd 
weer op. 

❖ Een chronisch remitterend verloop, dat zich kenmerkt doordat de ziekte ondanks de 
behandeling niet tot rust komt, waardoor er constant medicatie nodig is.  
 

Hoewel deze drie groepen lang zijn gebruikt, en nog steeds worden gebruikt om het type 
JDM te omschrijven zijn er nu steeds meer artsen en onderzoekers die het ziekteverloop 
liever in twee groepen verdelen. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een ziekteverloop waarbij de patiënt goed 
reageert op de behandeling waardoor de ziekte blijvend tot rust komt, en een ziekteverloop 
waarbij tijdens of na het stoppen van de behandeling de ziekte toch weer opvlamt, waardoor 
er opnieuw een behandeling moet worden gestart. 
 
Bij alle vormen van JDM, en dus bij alle patiënten wordt er minimaal twee jaar behandeld 
met medicijnen. Naast de al genoemde prednison en MTX worden er ook regelmatig andere 
medicijnen gebruikt zoals intraveneus gamma-immuunglobuline of cytostatica, dit zijn 
medicijnen met een afweerremmende werking. Doordat de ziekte zich niet bij elke patiënt 
hetzelfde gedraagt zal ook de behandeling op elke patiënt individueel worden aangepast.  

 

2.6 In het kort 
JDM is een ziekte die optreedt bij kinderen die niet ouder zijn dan zestien jaar, en het is een 
auto-immuunziekte waarbij de huid en de spieren van de patiënt worden beschadigd.  
Deze schade ontstaat doordat de haarvaatjes in de spieren en de huid zijn gaan ontsteken 
door een verstoorde afweerreactie van het lichaam. De ziekte komt in Nederland voor bij 
ongeveer 1 op de 200.000 kinderen, wereldwijd komt het voor bij 1 op de 250.000 kinderen.  
De symptomen die kenmerkend zijn voor JDM, en dan ook regelmatig optreden bij patiënten 
zijn: huiduitslag, spierpijn en spierzwakte, gewrichtspijn en calcinose. Hoe heftig deze 
symptomen optreden verschilt per patiënt. De diagnose wordt gesteld aan de hand van vier 
soorten onderzoeken, waarbij door middel van verschillende testen en onderzoeken wordt 
gekeken naar de bloedwaarden, de spierfunctie en de spierkracht. Als aan de hand van deze 
onderzoeken de diagnose JDM wordt gesteld zal er snel worden gestart met de behandeling. 
Deze bestaat uit medicijnen, zoals bijvoorbeeld prednison en MTX, maar ook wordt er 
gebruik gemaakt van fysio- en ergotherapie.  
De behandeling is per patiënt verschillend, en wordt aangepast op het ziekteverloop. Het 
ziekteverloop kunnen we onderverdelen in drie groepen, namelijk een monocyclisch verloop, 
een polycyclisch verloop en een chronisch remitterend verloop. 
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Hoofdstuk 3 - Biomarkers Galectin-9 en CXCL10  
De biomarkers Galectin-9 en CXCL10 worden in verband gebracht met de ziekte JDM. In dit 
hoofdstuk wordt besproken wat biomarkers zijn en wordt er vastgesteld dat we aan de hand 
van de biomarkers uitspraken kunnen doen over de ziekteactiviteit. 
Er zal in dit hoofdstuk gebruik worden gemaakt van verschillende wetenschappelijke termen, 
die aan de zijkanten van de pagina’s worden uitgewerkt voor extra ondersteuning tijdens het 
lezen. 
 

3.1 Definitie 
Het woord biomarker is afgeleid van ‘biologische marker’. Een biomarker is een stof die 
processen in het lichaam indiceert en daarmee iets zegt over de medische staat van een 
patiënt. Het bevindt zich in lichaamsvloeistof of weefsel, dit hangt af van de biomarker. Vaak 
worden deze biomarkers uit bloed of urine onttrokken, maar dit hoeft niet altijd het geval te 
zijn. Wanneer we het hebben over de activiteit van de hersenen of het volume van een 
orgaan hebben we het ook over het indiceren van processen in het lichaam en mogen we dit 
dus een biomarker noemen. 

Deze zullen echter achterwege worden gelaten, de focus zal liggen op twee specifieke 
biomarkers die in het bloed van een patiënt met JDM aanwezig zijn, namelijk Galectin-9 en 
CXCL10.  

Biomarkers zijn indicatoren die niet alleen inzicht kunnen geven in een normaal biologisch 
proces, maar ook in een ziekteproces. Vooral dat laatste is van belang, gezien een 
biomarker niet alleen de ziekte kan detecteren, maar ook het verloop van de ziekte in beeld 
kan brengen. In sommige gevallen kan een arts door middel van de waarde van een 
biomarker bij een patiënt uitspraken doen over de kans dat deze (op latere leeftijd) de ziekte 
krijgt die past bij de gemeten biomarker, of bepalen hoe groot de kans is dat een 
behandeling aan zal slaan. 

3.2 Soorten biomarkers 
Biomarkers kunnen worden onderverdeeld in vier verschillende groepen, die hieronder 
besproken zullen worden. 
 
Risico biomarkers 
Met deze markers kan er worden gezien of een patiënt genetische aanleg heeft voor, en dus 
een vergrote kans op het ontwikkelen van een bepaalde ziekte. Dit wordt vooral gedaan 
wanneer er in een familie relatief veel mensen een specifieke ziekte krijgen. Zo kan er 
gekeken worden wat het risico is van nieuwgeboren familieleden, en kan aan de hand 
daarvan een medisch zorgplan voor de toekomst worden opgesteld. Een voorbeeld hiervan 
is het apolipo-eiwit E (APOE). Vanwege de aanwezigheid van deze biomarker kan een 
hogere kans op de ontwikkeling van alzheimer worden gediagnosticeerd, en kan aan de 
hand van deze waarde voorspeld worden in welke mate deze ontwikkelingen ongeveer voor 
zullen komen. 
 
Diagnostische biomarkers 
Wanneer deze soort biomarker bij een patiënt (in bepaalde hoeveelheid) aanwezig is, kan er 
vastgesteld worden dat deze aan de ziekte zelf, een nauwverwante vorm of een subtype 
ervan lijdt. Bloedsuiker kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij het vaststellen van type 2-
diabetes. Wanneer je bloedsuiker hoger is dan 11,1 mmol/L, of wanneer nuchter hoger dan 
zeven mmol/L, is dat een indicator van diabetes. Hierbij is de waarde van de bloedsuiker dus 
de biomarker.  
 
Prognostische biomarkers 
Ook zijn er de zogenaamde prognostische biomarkers, waar meestal pas naar gekeken 
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wordt wanneer een diagnose is vastgesteld. Deze ‘voorspellende biomarker’ doet uitspraak 
over het verloop van de ziekte waarbij alleen de aan- of juist afwezigheid al een hoop kan 
zeggen over de toestand van het lichaam.  
 
Voorspellende biomarkers 
Deze markers lijken op de zogenaamde prognostische biomarkers, maar richten zich juist op 
de behandeling van de ziekte. Ze helpen te bepalen bij welke patiënten de kans het grootst 
is dat een specifieke behandeling werkt. Dit gebeurt mede doordat er door middel van deze 
biomarkers gekeken kan worden welke bijwerkingen er wel of niet veroorzaakt kunnen 
worden door de specifieke behandeling. Zo kan er gekozen worden om juist wel voor die 
behandeling te kiezen of verder te zoeken naar een veiligere behandeling of een veiliger 
medicijn. 
 

3.3 Personalized medicine 
Veel medicijnen worden door verschillende mensen met 
dezelfde klachten en/of diagnose gebruikt, wat betekent dat 
iedereen hetzelfde middel in dezelfde dosis binnen krijgt. 
Sinds de ontdekking van het DNA zie je hier meer beweging 
in komen met als gevolg de ontdekking van biomarkers 
waardoor dit principe voorgoed veranderd is. Doordat er nu 
zo specifiek naar een patiënt kan worden gekeken kan er 
een ‘persoonlijke behandeling’ worden opgesteld. Inmiddels is de farmacognosie zo ver dat 
de aanwezigheid en de waarden van biomarkers kunnen helpen bij het bepalen van de 
veiligste en meest effectieve dosis van het medicijn. Wanneer het bijvoorbeeld gaat over 
bloedverdunners is de dosis natuurlijk enorm belangrijk, maar wanneer die persoon 
daarnaast ook hartklachten heeft moet je daar al helemaal voorzichtig mee omgaan. In zo’n 
geval kan dus worden gekeken naar de genen van deze persoon, in dit geval de eerder 
genoemde risico biomarkers. Er is namelijk bekend dat wanneer iemand bepaalde 
genetische verschillen heeft aan genen die een belangrijke rol spelen in de manier waarop 
het lichaam medicijnen verwerkt, er een veel grotere kans is op zeer ernstige bijwerkingen. 
Wanneer het lichaam de bloedverdunners te langzaam afbreekt is er een vergrote kans op 
een, soms ernstige, bloeding. Het kan ook zijn dat het lichaam de bloedverdunners te snel 
verwerkt waardoor ze hun taak maar minimaal uit kunnen voeren en het gewenste effect 
alsnog niet bereikt wordt.  

3.4 Cytokinen en interferon 
Cytokinen zijn hormonen die doorgeven wat er met cellen moet gebeuren. De belangrijkste 
taak van deze moleculen is het reguleren van het gedrag, de plaats, maar ook de 
ontwikkeling van de immuun cellen in het lichaam. Ze kunnen communiceren met andere 
cellen en worden ook wel de ‘boodschappers van het immuunsysteem’ genoemd.  

De farmacognosie kijkt naar de 

invloed die genen hebben op de 

reactie van een menselijk 

lichaam op medicijnen. 
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Wanneer in het lichaam een infectie optreedt produceren de cellen cytokinen. Deze 
cytokinen veroorzaken een reactie van witte- en andere bloedcellen die via het bloed de 
wond binnenin of aan de buitenkant van het lichaam genezen. 

We onderscheiden drie soorten T-lymfocyten, 
waaronder de T-helpercellen. Bepaalde T-
helpercellen geven onder andere IFN-γ 
(gamma interferon) af als er verkeerde 
indringers in de cellen van de mens worden 
waargenomen. IFN-γ is een cytokine met 
meerdere functies. Het trekt bijvoorbeeld 
macrofagen aan zodat deze op de plaats van 
de ontsteking komen. Een macrofaag sluit de 
ziekteverwekker in om deze vervolgens met 
behulp van lysosomen te doden en af te 
breken. Dit proces noemen we fagocytose (zie 
figuur 3.1) 

Wanneer interferon bij een ontsteking aanwezig is, indiceert dat dat er sprake is van een 
zogenaamde interferonachtige ontsteking. Wanneer er in het lichaam zo’n ontsteking plaats 
vindt komen onder andere de biomarkers galectin-9 en CXCL10 vrij. 

3.5 Galectin-9 
In het begin van de jaren ’80 ging de wetenschap op zoek naar de rol van galectinen bij de 
progressie van tumoren, en tien jaar later naar hun rol bij auto-immuun ziekten. 

Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat galectinen eiwitten zijn die invloed hebben op een 
aantal lichamelijke processen zoals bijvoorbeeld de interacties tussen lichaamscellen en de 
extracellulaire communicatie. 

De vijftien soorten galectinen zijn een speciale 
groep binnen de lectinen. Lectinen zijn eiwitten die 
zich met koolhydraten kunnen binden. Ze zijn vooral 
belangrijk voor de herkenning van ziekteverwekkers 
want die ziekteverwekkers hebben bepaalde 
suikerstructuren op hun oppervlak die mensen niet 
hebben. De lectinen herkennen dit als infectie en 
geven aan dat dit ziekteverwekkers zijn, zodat deze 
via fagocytose gedood en verwerkt kunnen worden. 

De galectinen zijn lectinen die een grote, specifieke aantrekkingskracht hebben op β-
galactoside, en worden zodra ze zich daaraan binden officieel galectinen genoemd. Het zijn 
gecompliceerde oplosbare moleculen waarvan zowel de werking als plaats kan verschillen. 
Zo vind je galectin-1, 3 en 9 in vele weefsels, terwijl andere varianten alleen op specifieke 
plaatsen in een organisme voorkomen. Er kunnen verschillende soorten galectinen aanwezig 
zijn binnen een weefsel, maar wanneer dit het geval is, is de subcellulaire locatie alsnog 
verschillend. Galectinen spelen een belangrijke rol wanneer er sprake is van letsel. Ook 
hebben ze gecompliceerde invloeden op T-lymfocyten die weer een onmisbare rol hebben in 
de afweerreactie van het lichaam. Galectin-9 zorgt namelijk niet alleen voor het identificeren 
van lichaamsvreemde cellen, maar kan ook invloed hebben op de productie van enkele 
specifieke cytokinen uit T-lymfocyten.  
 

 

 

Galactosiden zijn koolhydraat 

receptoren die een onmisbare rol 

spelen bij biologische herkenning. 

Wanneer we het hebben over β-

galactoside gaat het over de 

rechtsdraaiende variant. 

Afbeelding 3.1 - Fagocytose 
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3.6 CXCL10 

De cytokinen (genoemd bij 3.4) spelen dus een belangrijke rol in het immuunsysteem van de 
mens. Het zijn moleculen met een kleine massa die door zo goed als alle cellen van het 
aangeboren immuunsysteem geproduceerd kunnen worden. Een bepaalde groep kleine 
cytokinen noemen we chemokinen. Deze oefenen aantrekkingskracht uit op de omliggende 
cellen, bevatten andere cel receptoren en hebben een unieke structuur. Zij zorgen onder 
andere voor de verplaatsing van witte bloedcellen naar kapotte of geïnfecteerde cellen, met 
als gevolg dat de infectie zich niet door het hele lichaam verspreid. 

Chemokinen kunnen we weer verder onderverdelen in de groepen CXC, CC, CX3C en XC. 
Het zijn relatief simpele eiwitten die bestaan uit een aaneenschakeling van 70 tot 125 
aminozuren. CXCL10 behoort vanzelfsprekend bij de groep CXC en is te vinden in 
verschillende lichaamsvloeistoffen en weefsels. Deze marker heeft een belangrijke invloed 
op monocyten, dendritische cellen en T-lymfocyten. Dit zijn 3 soorten witte bloedcellen die 
een belangrijke rol spelen bij het immuunsysteem. Wanneer de waarde van CXCL10 afwijkt 
van de verwachte en aanvaardbare waarde heeft dit dus een directe invloed op de werking 
van het immuunsysteem. 
 
 

3.7 De link met JDM 
Wanneer door cellen van het immuunsysteem en door het weefsel van een ontstoken spier, 
oplosbare eiwitten geproduceerd worden, trekken deze daarmee de ontstekingscellen aan 
en gaan die cellen naar dat weefsel, wat de ontsteking verergert. Door dit gegeven kun je 
zeggen dat wanneer deze eiwitten in het bloed gevonden worden, deze dienen als biomarker 
voor het vaststellen en volgen van de ziekte die op dat moment actief is. Nu is er bij JDM 
sprake van een brede klinische presentatie die varieert van een relatief milde vorm van 
spierzwakte en huiduitslag tot aan levensbedreigende zwakte, schade aan organen en 
ernstige huidletsels.  
 
Het is lastig om te kijken hoe de ziekte zich verder 
ontwikkelt omdat het vervolgen van symptomen nu 
vooral berust op klinische evaluatie. Spierzwakte kan 
berusten op verschillende onderliggende oorzaken, 
zoals spieratrofie, verergering van ontsteking, 
bijwerkingen van medicijnen, en moeheid. Het is dus 
moeilijk om met zekerheid vast te stellen of de 
spierzwakte wordt veroorzaakt door een toename in 
de ziekte-ontstekingsactiviteit, waarvoor een verhoging van de medicijnen de nodige 
behandeling zou zijn. Dit is de reden dat biomarker(s) van de actieve ziekte enorm kunnen 
helpen bij het bewaken van de ziekte en instellen van de juiste behandeling. 
 
In een onderzoek naar die biomarkers (Bellutti Enders, 2017) werd gekeken naar 45 
verschillende oplosbare eiwitten met verschillende werkingen. Hierbij werden kinderen met 
verschillende stadia van activiteit van de ziekte, behandeling, geslacht, en leeftijd vergeleken 
met kinderen met een niet auto-immune spierziekte.  
Zeven van de negen JDM-patiënten bleken voor de tien moleculen: IL-18, CCL2, CCL4, 
CCL19, CCL27, CXCL10, CXCL13, TNFR1, TNFR2, en Galectin-9 waarden te hebben die 
bij deze zeven patiënten sterk overeenkwamen. Bij de twee andere JDM-patiënten in deze 
groep bleken er minder spierklachten te zijn en meer last van huidproblemen en er werden 
dan ook hoge waarden gevonden voor CCL27. Dit eiwit zorgt er namelijk voor dat de T-
lymfocyten zich verplaatsen naar de huid.  
 
 

Bij spieratrofie verzwakken de 

spieren door verlies van massa, 

in dit geval vooral als gevolg 

lange inactiviteit en directe 

afbraak van spierweefsel door 

de auto-immuun ontsteking. 
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Vervolgens werden deze tien moleculen, die een weerspiegeling waren van ziekteactiviteit, 
verder onderzocht. Hierbij werden patiënten met de ziekte in de actieve staat vergeleken met 
degene die aan het herstellen waren van de ontstekingsremmers en het gebruik ervan 
afbouwden, om het effect van medicatie uit te kunnen sluiten. Vijf van de eiwitten gaven 
duidelijke overeenkomsten bij acht van de negen patiënten, namelijk: IL-18, Galectin-9, 
CCL2, CXCL10 en TNFR2. De laatste patiënt gaf een heel ander patroon af. Opvallend is 
dat dit kind al vanaf het begin zo goed als ongevoelig bleek te zijn voor de behandeling met 
medicatie in tegenstelling tot de andere 8 patiënten.  
 
Na dit onderzoek werd er gekeken hoe de vijf eiwitten overeenkwamen met de verschillende 
stadia van de ziekteactiviteit. Op CCL2 na waren de waarden van de eiwitten significant 
hoger op het moment dat de ziekte actief aanwezig was in het lichaam. Negen patiënten 
werden voor een langere periode gevolgd waarbij een duidelijke afname zichtbaar werd van 
de waarden van de biomarkers. Opvallend is dat de waarden voor CCL2 niet lager werden. 
Hieruit werd geconstateerd dat de waarden van de biomarkers IL-18, CXCL10, TNFR2 en 
Galectin-9 het best overeenkwamen met de activiteit van de ziekte.  
 
Ook werd de inmiddels verzamelde data verwerkt in ROC-grafieken om uitspraken over de 
voorspellende waarde, gevoeligheid en nauwkeurigheid van de markers te kunnen doen. 
CXCL10 scoorde hier het hoogst, gevolgd door Galectin-9.  
 
Naast deze waarden werd ook gekeken naar de PhyGloVAS en CMAS om de rol van 
CXCL10, TNFR2 en Galectin‑9 in klinische scores te bepalen. Vooral CMAS wordt 

grotendeels beïnvloed door de activiteit van de spierziekte, en is veel minder gevoelig voor 
huidziekten.   
 
De drie biomarkers CXCL10, TNFR2 en Galectin-9 worden gezien als potentiële biomarkers 
voor JDM omdat die waarden hoog overeenkomen met de actieve ziekte en de klinische 
scores CMAS en PhyGloVAS. Wanneer de ziekte actief is kan de waarde van deze eiwitten 
tot tien keer zo groot worden vergeleken met de patiënten die zich in een inactieve fase van 
de ziekte bevinden. 
 

3.8 In het kort 
Een biomarker is een stof die processen in het lichaam indiceert en daarmee iets zegt over 
de medische staat van een patiënt. We kunnen deze onderverdelen in vier soorten. Risico 
biomarkers laten zien of je een genetische aanleg hebt voor het ontwikkelen van een 
bepaalde ziekte. Diagnostische biomarkers kunnen iets zeggen over de precieze ziekte waar 
de patiënt aan lijdt. Prognostische biomarkers doen uitspraak over het verloop van de ziekte. 
Tot slot vertellen de voorspelende biomarkers over de kans dat een specifiek(e) behandeling 
of medicijn bij een specifieke patiënt aanslaat. 
 
Doordat biomarkers processen kunnen indiceren in een specifiek persoon is het veel 
eenvoudiger om het medicijn te vinden dat het beste aan zal slaan in dat lichaam. 

Galectin-9 en CXCL10 zijn eiwitten die invloed hebben het immuunsysteem. Na onderzoek 
(Bellutti Enders, 2017) is vastgesteld dat het potentiële biomarkers zijn voor JDM omdat hun 
waarden onderscheid kunnen maken tussen actieve ziekte en inactieve ziekte. 
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Hoofdstuk 4 - Het uithoudingsvermogen 
De derde deelvraag ‘Welke factoren hebben invloed op het uithoudingsvermogen?’ zal in dit 
hoofdstuk worden behandeld. Er zal eerst een definitie van het uithoudingsvermogen worden 
gegeven, die in dit verslag wordt gehanteerd. Vervolgens zal worden uitgelegd hoe men 
erachter komt wat het uithoudingsvermogen van een kind is.  

4.1 De definitie van uithoudingsvermogen 
Volgens de Van Dale is de definitie van het woord uithoudingsvermogen als volgt: 

“vermogen om zich langdurig in te spannen”.  

In dit verslag zullen wij naast deze definitie ook getallen aan het uithoudingsvermogen 

koppelen, wat ervoor zorgt dat wij een uitgebreidere definitie van uithoudingsvermogen nodig 

hebben.  

De definitie voor uithoudingsvermogen die wij in dit onderzoeksverslag hanteren is als volgt:   

Het uithoudingsvermogen is het vermogen om zich langdurig in te spannen, waarbij de 

belasting progressief toeneemt, en kan worden weergegeven met de score die een persoon 

haalt voor de VO2peak, het maximale volume zuurstofgas dat de persoon per minuut kan 

opnemen.  

4.2 De CPET-test 
De waarden voor de VO2peak die in dit onderzoek gebruikt worden zijn vastgesteld door 

middel van een cardiopulmonale inspanningstest. Deze test wordt kortweg de CPET-test 

genoemd. Deze CPET-test wordt door de patiënt uitgevoerd op een fietsergometer, of een 

loopband. Bij de patiënten met JDM wordt de CPET-test niet op de loopband uitgevoerd, 

maar uitsluitend op de fietsergometer, we zullen om die reden niet verder ingaan op de test 

als deze op de loopband wordt uitgevoerd.  

Wanneer de testresultaten bekend zijn worden deze zogenoemde ‘ruwe’ scores 

genormaliseerd, waardoor we Z-scores krijgen. Deze Z-scores laten zien hoe goed een 

patiënt heeft gescoord tegenover mensen die dezelfde leeftijd, lengte, gewicht en geslacht 

hebben.  

4.3 De fietsergometer 
De cardiopulmonale inspanningstest is een test die bij patiënten met JDM op de 
fietsergometer wordt uitgevoerd. Een ergometer is een 
meetinstrument om de lichamelijke inspanning te 
meten. Een fietsergometer kan worden aangesloten op 
meetapparatuur waardoor er inzicht komt in de 
hoeveelheid inspanning die de fietsende persoon 
verricht. 
In afbeelding 4.1 ziet u een fietsergometer, aangesloten 
op de meetapparatuur. Ook kunnen deze 
fietsergometers worden ingesteld op een bepaald 
vermogen, waardoor een bekende hoeveelheid 
weerstand op de trappers wordt gezet, hoe hoger deze 
weerstand, hoe zwaarder het trappen zal zijn.  
 

4.4 De voorbereidingen van de CPET-test 
Wanneer een patiënt de CPET-test zal gaan doen mag deze de twee uur voorafgaand aan 
de test niet te veel eten, en de vier uur voorafgaand aan de test geen thee of koffie drinken.  
Er wordt vaak aan de patiënt gevraagd of deze sportkleding en een handdoek mee wil 
nemen, en of deze op de dag van de test geen zware of inspannende activiteiten uitvoert. 
Voordat de patiënt aan de test begint zal de arts vragen welke handelingen de patiënt in het 
dagelijkse leven wel en niet kan uitvoeren. Ook wordt er gevraagd naar de medische historie. 

Afbeelding 4.1- De opstelling van de CPET-test 
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Voor het verwerken van de gegevens zullen ook de lengte en het gewicht van de patiënt 
voor het onderzoek worden bepaald. 
 

4.5 De opstelling van het onderzoek 
De meetopstelling van de CPET-test is in afbeelding 4.1 te zien. Zoals al genoemd zal de 
patiënt op de fietsergometer fietsen. Tijdens het fietsen worden er verschillende metingen 
gedaan. Zo wordt er de hartslag gemeten en in sommige gevallen wordt er ook een 
hartfilmpje gemaakt. Dit wordt gedaan met behulp van elektroden die op de borst en de rug 
worden geplakt, en met de computer verbonden zijn. Deze elektroden vangen het elektrisch 
signaal van het hart op, waardoor de hartslag kan worden gemeten, en waarmee zo nodig 
een hartfilmpje wordt gemaakt. 
De patiënt krijgt ook een mondstuk in of een masker op, dat met een slang aan een 
meetsysteem is verbonden. De lucht die zo via de slang in de meetapparatuur komt wordt 
geanalyseerd, en hiermee kan door ademgasanalyse de ademhaling, koolzuurafgifte en 
zuurstofopname worden gemeten.  
Om betrouwbare meetresultaten te verkrijgen dient het masker of het mondstuk eerst te 
worden gekalibreerd, wordt dit niet gedaan zijn de meetresultaten mogelijk niet juist.  
De computer en de monitoren die bij de opstelling horen moeten op ongeveer anderhalve 
meter van de patiënt te staan.  
Voordat de patiënt aan de test begint moet vanzelfsprekend het masker worden opgezet, het 
masker bedekt de neus en mond. De arts dient te controleren of het masker goed aansluit, 
en of er geen lucht ontsnapt. Na afloop van het onderzoek is het de taak van de arts om het 
masker of het mondstuk te ontsmetten en schoon te maken, zodat het voor een nieuwe test 
kan worden gebruikt.  
 

4.6 Het verloop van de test 
Het fietsen op de ergometer begint met minstens twee minuten rustig fietsen, gedurende 
deze minuten staat er geen weerstand op de pedalen. Deze minuten zijn bedoeld als 
opwarming, hierna zal per tijdseenheid de weerstand op de pedalen toenemen. Het fietsen 
zal voor de patiënt steeds zwaarder worden, maar wel wordt er van de patiënt gevraagd om 
op hetzelfde tempo van ongeveer zestig omwentelingen per minuut te blijven trappen. 
Tijdens het fietsen wordt de patiënt verbaal aangemoedigd, zodat de uiterste inspanning 
wordt geleverd.  
De patiënt mag stoppen met trappen als de zestig omwentelingen per minuut niet meer 
gehaald kunnen worden. Wel wordt er gevraagd of de patiënt nog enkele minuten rustig uit 
wil fietsen om te voorkomen dat de bloeddruk te snel daalt en de patiënt hierdoor duizelig 
wordt. 
De uitkomsten van de test worden mede beïnvloed door de duur van de test, des te langer 
de patiënt het trappen volhoudt, des te hoger zal het Wattage zijn dat over de trappers staat.  
Hoe hoger het Wattage, hoe beter de uitkomsten.  
 
In uitzonderlijke gevallen moet de test eerder onderbroken worden dan wanneer de patiënt 
de zestig omwentelingen niet meer haalt. Wanneer de patiënt last heeft van pijn op de borst, 
duizeligheid of ernstige kortademigheid moet de test worden gestopt. Ook kan het zijn dat er 
op het hartfilmpje een afwijking is te zien, of dat er grote bloeddrukveranderingen zijn, ook in 
deze gevallen is het verstandig de test te beëindigen.   
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4.7 De resultaten 
De apparatuur waarmee de CPET-test wordt uitgevoerd maakt aansluitend aan de test 
grafieken en tabellen, en presenteert deze op het scherm. De belangrijkste resultaten die 
hieruit komen zullen hieronder worden uitgelegd.  
 
Wpeak  Het piekvermogen waarop de patiënt heeft getrapt, uitgedrukt in Watt. 

Hoe hoger dit getal, hoe hoger de weerstand was die over de trappers stond. 
O2_Wpeak De zuurstofopname van de patiënt terwijl deze trapte met de Wpeak. Deze 

O2_Wpeak wordt uitgedrukt in milliliter per minuut.  
VO2peak De maximale hoeveelheid zuurstof die tijdens het fietsen per minuut wordt 

opgenomen door de patiënt. 
VO2VAT De zuurstofopname wanneer de anaërobe drempel is bereikt. De anaërobe 

drempel is het punt waarop de spieren gaan verzuren, doordat de hoeveelheid 
zuurstof die wordt opgenomen niet genoeg is om al het melkzuur om te zetten 
in energie. Op dit punt is de maximale zuurstofopname al bereikt, terwijl er wel 
meer energie wordt gevraagd.  

Hrrust  De hartslag in rust.  
Hrpeak De maximale hartslag die tijdens de test wordt gemeten. 
PO2rust De zuurstofdruk in het bloed tijdens rust. De zuurstofdruk is een maat voor de 

hoeveelheid zuurstof in het bloed.  
PO2insp De zuurstofdruk in het bloed tijdens de inspanning. 
RERrust  RER staat voor ‘respiratory exchange ratio’ wat in het Nederlands vertaald

 wordt als de respiratoire uitwisselingsverhouding. De waarde voor de RERrust 
krijgen we wanneer we de VCO2 delen over de VO2, in dit geval moeten we 
hiervoor de waarden in rust nemen. De VCO2 is de hoeveelheid CO2 die de 
patiënt uitademt, de VO2 is de hoeveelheid zuurstof die de patiënt verbruikt.  

VO2rust De hoeveelheid zuurstof die de patiënt in rust opneemt. Dit wordt uitgedrukt in 
milliliter per minuut.  

VO2peak_pred  
Dit is het percentage van VO2peak ten opzichte van de voorspelde 
VO2peak op basis van referentiewaarden gekoppeld aan leeftijd en geslacht. 
De VO2peak is de maximale hoeveelheid zuurstof die per minuut opgenomen 
wordt. 

VO2onb  De zuurstofopname tijdens het onbelaste fietsen. Dit wordt uitgedrukt in 
  milliliter per minuut.  
VO2peak_kg De VO2peak die is genormaliseerd voor het lichaamsgewicht van de patiënt.  

De VO2peak_kg wordt uitgedrukt in milliliter per kilogram per minuut. 
Wpeak_kg  De Wpeak die is genormaliseerd voor lichaamsgewicht.  
VO2/HR  De VO2/HR is een maat voor de hoeveelheid zuurstof in het bloed. 
Ve_VCO2_slope  

Deze variabele geeft de relatie tussen de ventilatie (luchtverversing) en de
 CO2 productie door het lichaam weer.  De Ve_VCO2_slope geeft weer 

hoeveel de ventilatie toeneemt als gevolg van CO2 productie.  
RERpeak  Dit is de verhouding VCO2/VO2 tijdens maximale inspanning. De hoogste 

waarde tijdens de maximale inspanningstest. 
W%pred  Dit is het percentage van Wpeak ten opzichte van de voorspelde Wpeak op 

basis van referentiewaarden gekoppeld aan leeftijd en geslacht. 
PAT  Het maximaal geleverde vermogen in Watt op het moment van de anaerobe 

drempel, de overgang van aerobe naar anaerobe energievoorziening. 
VO2peak_VAT_pct  

Dit is het percentage van VO2-waarde op het moment van het omslagpunt 
aerobe naar anaerobe (VAT) ten opzichte van de hoogste gemeten VO2-
waarde tijdens de test (VO2peak). Het percentage geeft inzicht in de duur van 
de aerobe en anaerobe energiesystemen. 
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VO2pred_pct Dit is het percentage van de VAT ten opzichte van de verwachte VO2peak 
waarde op basis van referentiewaarden gekoppeld aan leeftijd en geslacht. 

 
Uit deze waarden wordt duidelijk dat de zuurstofopname en koolstofdioxide invloed hebben 
op veel resultaten van de test. De getallen die aan het uithoudingsvermogen worden 
gekoppeld zijn hoger, en daarmee beter naarmate er meer zuurstof kan worden opgenomen.  
Met de ruwe, dus niet genormaliseerde, waarden kun je erg weinig bepalen over het 
uithoudingsvermogen van een patiënt. Als voorbeeld, een kind van zes jaar heeft een minder 
hoge Wpeak dan een kind van vijftien. Hierdoor lijken de resultaten van de zesjarige slecht, 
terwijl het voor de leeftijd goed kan zijn. Om zulke problemen te voorkomen, en om getallen 
te krijgen die vergelijkbaar zijn met elkaar worden de waarden genormaliseerd. Hierbij wordt 
vooral rekening gehouden met de leeftijd, maar ook kan er worden gekeken naar het 
geslacht, lichaamsgewicht en lengte.  
De waarden die voor dit onderzoek zijn genormaliseerd zijn de volgende: VO2peak, Wpeak, 
VO2VAT en de O2Wpeak. De afkortingen voor de genormaliseerde waarden zijn 
respectievelijk Z-score_VO2peak, Z-score_Wpeak, Z-score_VO2VAT en Z-score_O2Wpeak. 
De Z-score_VO2peak is een goede maat om weer te geven hoe goed het 
uithoudingsvermogen van een patiënt is.  
Deze score indiceert een slecht uithoudingsvermogen wanneer het lager is dan -1,5 en 
indiceert een goed uithoudingsvermogen wanneer het hoger is dan -0,5. 
 

4.8 In het kort 

Het uithoudingsvermogen kan worden uitgedrukt in de VO2peak, het maximale volume 
zuurstofgas dat een persoon per minuut kan opnemen. 
Deze VO2peak wordt bepaald door middel van de CPET-test, die op een fietsergometer 
wordt uitgevoerd. Gedurende deze test wordt de patiënt gevraagd op een bepaalde 
frequentie te trappen, en zal er steeds meer weerstand op de trappers worden gezet. 
Wanneer de patiënt onder de genoemde frequentie komt mag deze stoppen met de test en 
worden de gegevens door de computer verwerkt. De computer vertoont vervolgens de 
uitslagen, die met name worden bepaald door de Wpeak, de uitstoot van koolstofdioxide 
door het lichaam en de zuurstofopname.  
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Hoofdstuk 5 - Dataonderzoek 
In dit hoofstuk zullen we de door het UMC verstrekte data analyseren. De volledige database 
is te vinden in bijlage 2. Er zal worden gezocht naar een verband tussen de waarde van de 
biomarkers en de staat van het uithoudingsvermogen. De gegevens zullen in verschillende 
categorieën worden bekeken, en ook zal er soms een selectie uit de data worden gebruikt. 
Er wordt niet geselecteerd op leeftijd of geslacht, omdat de score van het 
uithoudingsvermogen is genormaliseerd.  
De grafieken die u ziet zijn gemaakt met behulp van het programma ‘Tinkerplots’, na deze 
grafieken zullen ook de tabellen met de exacte meetwaarden ingevoegd zijn.  
 

5.1 De biomarker Galectin-9 10x en de Z-score_VO2peak 
Om te onderzoeken of we een verband kunnen vinden tussen de waarde voor de biomarker 
galectin-9 en het uithoudingsvermogen gebruiken we voor de biomarker de waardes in de 
kolom met Gal-9 10x. Dit betekent dat de biomarker met een factor 10 verdund is. Voor het 
uithoudingsvermogen gebruiken we de waardes in de kolom met Zscore_VO2peak. 
De waardes van zowel de biomarker als de score voor het uithoudingsvermogen zijn op 
dezelfde dag gemeten.  
 

5.1.1 Alle meetresultaten 
In onderstaande grafiek staat voor iedere patiënt de waarde voor de Zscore_VO2peak tegen 
de waarde van de biomarker Gal-9 10x op die dag.  
 

 
 

Participant Gal-9 10x Z-score_VO2peak 

1 25645,72 -1,65 

2 11629,60 -2,14 

4 44953,97 -2,04 

6 8585,93 -3,69 

7 10672,50 -1,96 

8 7993,72 0,42 

8 12809,67 0,51 

8 7070,73 0,72 

9 64027,44 -5,00 

9 17267,84 -1,67 
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Wanneer we de waarde voor de Zscore uitzetten tegen die van de waarde van de biomarker 
zien we dat de meeste patiënten een lage waarde bij de biomarker hebben en de waardes 
voor het uithoudingsvermogen enorm uiteen lopen. We mogen dan ook geen uitspraken 
doen op basis van deze grafiek. 
 
 
 

9 9795,53 -0,92 

9 18319,71 -0,92 

11 11067,92 -2,07 

11 28977,04 -1,44 

13 9432,31 -3,53 

13 10412,96 -1,39 

13 15522,79 0,10 

16 13969,02 -0,73 

16 13956,26 -1,61 

16 6701,71 -1,14 

16 6621,07 -1,03 

16 8164,51 -2,05 

16 10217,55 -0,78 

17 26604,33 -1,38 

18 9455,51 -0,80 

18 11514,25 -1,47 

18 17683,72 -1,55 

18 15013,83 -3,08 

18 11675,74 -2,66 

20 5146,57 0,81 

20 8699,59 0,79 

22 52848,39 -3,17 

22 19971,67 -1,03 

22 6126,30 -1,56 

22 4737,60 -0,51 

22 7783,97 -0,22 

22 14178,14 -0,36 

23 5442,27 -2,17 

26 162949,29 -3,10 

26 6751,11 -0,83 

29 24507,73 -1,34 

29 11416,82 -0,16 

31 8322,29 -2,27 

31 5439,66 -0,79 

33 62416,52 -0,43 

33 8681,51 1,21 

33 4973,65 0,35 

35 10490,07 -0,70 

35 11529,63 -0,61 

38 39714,47 -2,67 

38 13494,36 1,33 

39 19132,24 -0,53 

39 23245,06 0,26 
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Als we de hoogst gemeten waarde (162949,29;-3,10) weglaten krijgen we een beter 
overzicht van de overige punten. Alleen deze meting wordt weggelaten, de andere gegevens 
zijn hetzelfde als in de tabel die bij de grafiek met alle meetresultaten hoort. 

 
 
Wat opvalt is dat wanneer de waarde voor de biomarker groter is dan 24000, de Zscore hier 
altijd negatief is. Wanneer de biomarker een waarde heeft van ongeveer 16000 of lager is de 
waarde voor de Zscore variërend van heel hoog tot heel lag, hier kan je dus geen verband uit 
opmaken. Wanneer de biomarker groter is dan 16000 zien we een soort verband ontstaan 
waarin de Zscore steeds lager wordt als de waarde voor de biomarker toeneemt. Dit is 
echter niet voldoende om een conclusie op te mogen baseren. 
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5.1.2 Gemiddelde per participant 
Het aantal keren dat een patiënt dit onderzoek ondergaat is verschillend. Zo heeft participant 
22 bijvoorbeeld zes metingen ondergaan en participant 39 twee. Om dit te relativeren 
hebben we van alle patiënten het gemiddelde over hun metingen genomen en dit als 1 
waarde ingevoerd in de grafiek. 

 
Participant Gal-9 10x Z-score_VO2peak 

1 25645,72 -1,65 

2 11629,60 -2,14 

4 44953,97 -2,04 

6 8585,93 -3,69 

7 10672,50 -1,96 

8 9291,373 0,55 

9 27352,63 -2,13 

11 20022,48 -1,76 

13 11789,35 -1,61 

16 9938,35 -1,22 

17 26604,33 -1,38 

18 13068,61 -1,91 

20 6923,08 0,80 

22 17607,68 -1,14 

23 5442,27 -2,17 

26 84850,20 -1,96 

29 17962,28 -0,75 

31 6880,98 -1,53 

33 25357,23 0,38 

35 11009,85 -0,66 

38 26604,42 -0,67 

39 21188,65 -0,13 

In deze grafiek is voor iedere patiënt 1 waarde (het gemiddelde) ingevoerd om sterk 
afwijkende waardes zoveel mogelijk te voorkomen. Ook hier valt geen enkel verband uit af te 
leiden. Bij een lage waarde voor de biomarker worden zowel hoge als lage waardes voor het 
uithoudingsvermogen gemeten. 
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5.1.3 Resultaten per patiënt 
Een algemeen geldend verband zullen we dus, op basis van deze gegevens, niet vinden. 
Daarom onderzoeken we of we per patiënt een verband aan kunnen tonen. Er is een 
mogelijkheid dat iedere patiënt zelf bij een lage waarde voor de biomarker hoog scoort bij het 
uithoudingsvermogen of andersom. Wanneer we hier een lijn door kunnen trekken, kunnen 
we op basis daarvan, na een aantal keer meten voorspellingen doen over het 
uithoudingsvermogen wanneer de waarde van de biomarker (op datzelfde moment) bekend 
is. 
 

Participant 8 

 
 

Gal-9 10x Z-score_VO2peak 

7993,72 0,42 

12809,67 0,51 

7070,73 0,72 

 
Bij participant 8 liggen de waardes voor de Zscore erg dicht bij elkaar, in tegenstelling tot die 
van de biomarker Gal-9 (10x). Er is op basis van deze metingen geen verband aan te tonen. 
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Participant 9

 
 

 

 

 

 

 

 

Bij deze grafiek kun je ongeveer zeggen dat wanneer de waarde voor de biomarker groter 

wordt, de waarde voor de Zscore juist afneemt. 

  

Gal-9 10x Z-score_VO2peak 

64027,44 -5,00 

17267,84 -1,67 

9795,53 -0,92 

18319,71 -0,92 
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Participant 11

 

Gal-9 10x Z-score_VO2peak 

11067,92 -2,07 

28977,04 -1,44 

 
Van participant 11 zijn twee metingen de resultaten bekend. Dit is dan ook te weinig om een 
conclusie te mogen trekken, maar je zou kunnen zeggen dat een lage waarde voor de 
biomarker hier een lage Zscore geeft, en een hoge waarde voor de biomarker een hoge 
Zscore. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het verschil in de waardes van de biomarker 
groot is en het verschil tussen de twee Zscores relatief klein. 
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Participant 13 

 

Gal-9 10x Z-score_VO2peak 

9432,31 -3,53 

10412,96 -1,39 

15522,79 0,10 

 

Hier valt op dat het verschil tussen de Zscores erg groot is en de biomarker niet hoger gaat 

dan 15522, wat relatief laag is. Ondanks dat zien we wel een vrij duidelijke lijn waarin een 

lage Zscore voorkomt bij een lage waarde voor de biomarker en een hoge Zscore bij een 

hoge waarde voor de biomarker. 
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Participant 16 

 

Gal-9 10x Z-score_VO2peak 

13969,02 -0,73 

13956,26 -1,61 

6701,71 -1,14 

6621,07 -1,03 

8164,51 -2,05 

10217,55 -0,78 

 
Deze 6 uitkomsten zijn erg verdeeld, een hoge waarde voor de biomarker geeft zowel -0,73 
als -1,61, wat een flink verschil is. Ook uit de andere punten valt geen verband aan te tonen. 
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Participant 18 

 

Gal-9 10x Z-score_VO2peak 

9455,51 -0,80 

11514,25 -1,47 

17683,72 -1,55 

15013,83 -3,08 

11675,74 -2,66 

 
In deze grafiek lopen de waarden voor de biomarker relatief gezien niet ver uiteen, echter de 
uitkomsten van de Zscores geven juist een aanzienlijk verschil aan. Daarbij is de hoogste 
Zscore -0,80 en de laagste -0,3. Ook kun je hier geen lijn in zien, daarvoor is het verschil in 
de waarde van de biomarker te klein en bij de Zscore te hoog. 
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Participant 20 

 

Gal-9 10x Z-score_VO2peak 

5146,57 0,81 

8699,59 0,79 

 
In de tabel kun je zien dat het verschil tussen de Zscores 0,02 is. Dit is zo goed als 
verwaarloosbaar omdat het zo weinig is, de patiënt zal dit verschil niet merken. De waardes 
voor de biomarker verschillen relatief gezien ook weinig. Je kunt hier zeggen hoe hoger de 
biomarker hoe lager de Zscore, maar dit verschil is niet genoeg om een duidelijke uitspraak 
te mogen doen. 
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Participant 22 

 

Gal-9 10x Z-score_VO2peak 

52848,39 -3,17 

19971,67 -1,03 

6126,30 -1,56 

4737,60 -0,51 

7783,97 -0,22 

14178,14 -0,36 

 
Participant 22 heeft erg wisselende resultaten, met daarbij grote variaties in zowel de 
waardes van de biomarker als de Zscores. Toch kun je zeggen dat er ongeveer geldt, hoe 
hoger de waarde van de biomarker hoe lager de waarde van de Zscore. Dit gaat niet volledig 
op maar er kan een enigszins globale inschatting van de Zscore worden gedaan aan de 
hand van de waarde van de biomarker. 
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Participant 26 

 

Gal-9 10x Z-score_VO2peak 

162949,29 -3,10 

6751,11 -0,83 

 
Het is opvallend dat in deze grafiek een relatief groot verschil in de waardes van de 
biomarker ook een relatief groot verschil geeft in de Zscore. Je ziet hier dat een hoge 
biomarker een lage Zscore geeft.  
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Participant 29 

 

Gal-9 10x Z-score_VO2peak 

24507,73 -1,34 

11416,82 -0,16 

 
Hier zien we dat bij een hoge waarde voor een biomarker de Zscore laag is. 24508 is voor 
deze biomarker niet enorm hoog maar -1,34 is als Zscore ook niet erg laag. Op grond van 
deze gegevens is te voorspellen dat een nog hogere waarde voor de biomarker een nog 
lagere Zscore zal geven. 
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Participant 31 

 

Gal-9 10x Z-score_VO2peak 

8322,29 -2,27 

5439,66 -0,79 

 
Opvallend is dat in deze grafiek beide waardes voor de biomarker relatief heel erg laag zijn. 
Dit terwijl de Zscores beide vrij laag zijn. Dit wijkt erg af van de andere grafieken in dit kopje. 
Ondanks dat is het toch aannemelijk om te zeggen dat een hoge waarde voor de biomarker 
een lage Zscore geeft.  
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Participant 33 

 

Gal-9 10x Z-score_VO2peak 

62416,52 -0,43 

8681,51 1,21 

4973,65 0,35 

 
Op basis van deze grafiek mag je eigenlijk geen conclusies trekken. Echter, als je het 
gemiddelde zou nemen van de eerste twee punten [4973,65;0,35] en [8681,51;1,21], en dat 
invoert in deze grafiek, zou wel gelden dat een hoge biomarker een lage Zscore geeft. In dit 
geval mag je naar aanleiding van deze drie metingen natuurlijk niet zeggen dat dat verband 
geldt, wel dat het eventueel zo zou kunnen zijn. 
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Participant 35 

 

Gal-9 10x Z-score_VO2peak 

10490,07 -0,70 

11529,63 -0,61 

 
Bij deze participant liggen de waardes van de biomarker en de Zscores erg dicht bij elkaar. 
Het interval is te klein om te kunnen bewijzen dat er een verband is. Wel is het op basis van 
deze gegevens aannemelijk dat als er bij deze patiënt een verband is tussen de waarde voor 
de biomarker en de Zscore, dit een hogere waarde voor de biomarker een hogere Zscore 
geeft. 
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Participant 38 

 

Gal-9 10x Z-score_VO2peak 

39714,47 -2,67 

13494,36 1,33 

 
Het verschil tussen de twee Zscores is hier heel erg groot in tegenstelling tot de waardes van 
de biomarker die niet enorm ver uit elkaar liggen. Op basis van deze twee punten kun je 
zeggen dat hoe hoger de waarde voor de biomarker, hoe lager de Zscore is. 
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Participant 39 

 

Gal-9 10x Z-score_VO2peak 

19132,24 -0,53 

23245,06 0,26 

 
Participant 39 vertoont in de metingen geen grote verschillen in de waardes van de 
biomarker, de Zscores lopen ook niet erg ver uit elkaar. Op basis van deze twee gegevens 
verwacht je dat een hoge waarde voor de biomarker een hoge Zscore geeft. 
 
Van vijftien patiënten waren de gegevens bekend van twee of meer metingen. Hierbij werd 
de waarde voor de biomarker en de Zscore op dezelfde dag gemeten. Bij drie van de vijftien 
patiënten waren de uitkomsten zo uiteenlopend dat er geen verband kon worden 
vastgesteld. Vaak was een verband niet vast te stellen maar wel op, basis van de paar 
metingen, aannemelijk. Van de twaalf patiënten waar iets van een beginnend verband te zien 
was, is het bij vier van hen aannemelijk dat een hoge waarde voor de biomarker ook een 
hoge Zscore geeft. Hierbij moet gezegd worden dat bij drie van deze vier patiënten de 
uitkomsten van twee metingen verwerkt zijn, dit is dus eigenlijk niet voldoende om een 
uitspraak over te mogen doen.  
De andere acht participanten vertoonden min of meer het zelfde beeld. Hierbij gaf een hoge 
waarde voor de biomarker een lage Zscore. Van vijf van deze participanten is de uitspraak 
gebaseerd op twee metingen. 
 
Bij alle verbanden moet vermeld worden dat deze relatief zijn, wat voor de ene patiënt een 
hoge waarde voor de biomarker of Zscore is, kan voor een ander juist laag zijn.   
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5.1.4 Meetresultaten indelen in categorieën  
De vele metingen hebben erg uiteenlopende resultaten. Om deze inzichtelijk te maken delen 

we ze in categorieën in. Van iedere categorie is het gemiddelde genomen en vervolgens 

geplot. 

Onderstaande grafiek geeft de gegevens weer die onderverdeeld zijn in categorieën van 

1000. 

 
 
Gal-9 10x Z-score_VO2peak 

4855,625 -0,08 

5342,833 -0,71 

6550,048 -1,14 

7616,14 0,31 

8490,766 -1,20 

9561,117 -1,75 

10448,27 -1,21 

11472,33 -1,52 

12809,67 0,51 

13806,55 -0,33 

14178,14 -0,36 

15268,31 -1,4 

17475,78 -1,61 

18319,71 -0,92 

19551,96 -0,78 

23245,06 0,26 

24507,73 -1,34 

25645,72 -1,65 

26604,33 -1,38 

28977,04 -1,44 

39714,47 -2,67 

44953,97 -2,04 
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52848,39 -3,17 

62416,52 -0,43 

64027,44 -5,00 

162949,30 -3,10 

 
Dit geeft erg onduidelijke en onoverzichtelijke resultaten, daarom is de hoogste categorie in 

onderstaande grafiek weggelaten. De overige resultaten zijn hetzelfde als die in de tabel bij 

de grafiek hier voor. 

 

In deze grafiek zien we voorzichtig een verband ontstaan. Het lijkt er op dat een hogere 

waarde voor de biomarker een lagere waarde voor de Zscore geeft. Er zijn echter wel een 

paar metingen die flink van dit gemiddelde afwijken. We kunnen op basis van deze grafiek 

zeggen dat wanneer de waarde voor de biomarker lager is dan 30.000, de Zscore hoger is 

dat -2.  

 

5.1.5 Bevindingen 
Wanneer we de waarden voor de biomarker Galectin-9 vergelijken met de bijbehorende 

Zscores zien we voorzichtig een verband ontstaan. In 5.1.3 blijkt dat de meeste patiënten 

een verband te ontdekken valt, dat in acht van de twaalf grafieken overeenkwam. Wanneer 

we in 5.1.4 de meetresultaten onderverdelen in categorieën zien we eenzelfde verband 

ontstaan als bij acht van de twaalf patiënten waarbij aangetoond was dat de aanwezigheid 

van een verband aannemelijk is. Ook blijkt dat wanneer de waarde voor de biomarker lager 

is dan 30.000, de Zscore_VO2peak hoger is dan -2. 

Op basis van deze gegevens en grafieken is het vrij aannemelijk dat er dus inderdaad een 

verband is tussen de waarde voor de biomarker Galectin-9 en die van de Zscore_VO2peak, 

waarbij een hoge(re) biomarkerwaarde een lage(re) Zscore_VO2peak geeft.  
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5.2 De biomarker CXCL10 en de Z-score_VO2peak 
In deze paragraaf gaan we op zoek naar een verband tussen de waarde van de biomarker 
CXCL10 en de waarde van het uithoudingsvermogen, de Z-score_VO2peak. 
Wij zullen eerst het geheel aan meetresultaten bekijken, om vervolgens de meetresultaten in 
categorieën in te delen of te focussen op een gedeelte van de meetresultaten. 
De kleuren in de grafieken zijn niet van belang voor het aflezen.  
 

5.2.1 Alle meetresultaten 
Onderstaand ziet u de grafiek waarin alle meetresultaten betreffende de Z-score_VO2peak 
en de CXCL10 tegen elkaar zijn uitgezet. Hierin staan de resultaten van alle participanten, 
sommige hebben de testen meerdere keren gedaan, voor die participanten zijn er dus ook 
meerdere meetresultaten te zien.  
 

 
Participant CXCL10 Z-score_VO2peak 

1 1499,33 -1,65 

2 174,35 -2,14 

4 4611,94 -2,04 

6 362,13 -3,69 

7 292,24 -1,96 

8 222,81 0,42 

8 932,05 0,51 

8 243,82 0,72 

9 5247,35 -5,00 

9 238,61 -1,67 

9 314,08 -0,92 

9 469,82 -0,92 

11 234,46 -2,07 

11 332,17 -,44 

13 161,16 -3,53 

13 317,29 -1,39 

13 249,94 0,10 
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Uit deze grafiek kunnen geen gegronde conclusies worden getrokken, wat we wel zien is dat 
bij een biomarker waarde hoger dan 3000 de Z-score_VO2peak niet meer boven de -0,5 
komt. Een waarde van de biomarker CXCL10 boven de 1400 indiceert dus een matig of 
slecht uithoudingsvermogen. 
 
 
 
 
 
 

16 305,99 -0,73 

16 334,16 -1,61 

16 242,39 -1,14 

16 251,98 -1,03 

16 281,09 -2,05 

16 383,39 -0,78 

17 1447,52 -1,38 

18 308,27 -0,80 

18 273,91 -1,47 

18 940,35 -1,55 

18 709,17 -3,08 

18 583,79 -2,66 

20 247,48 0,81 

20 247,13 0,79 

22 4664,29 -3,17 

22 970,25 -1,03 

22 612,17 -1,56 

22 372,64 -0,51 

22 1140,87 -0,22 

22 1144,85 -0,36 

23 309,97 -2,17 

26 8170,25 -3,10 

26 220,55 -0,83 

29 336,15 -1,34 

29 397,08 -0,16 

31 561,39 -2,27 

31 236,96 -0,79 

33 3222,49 -0,43 

33 250,69 1,21 

33 151,45 0,35 

35 235,64 -0,70 

35 286,55 -0,61 

38 790,90 -2,67 

38 275,33 1,33 

39 461,37 -0,53 

39 567,75 0,26 
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Als we bij deze grafiek focussen op het gedeelte met de meeste metingen, en de waarden 
op de x-as nemen van 0 tot 1400, kunnen we beter zien of er in dat gebied van de grafiek 
een verband te zien is. De exacte meetwaarden van deze grafiek zijn te vinden in de tabel 
hierboven, en worden niet opnieuw weergegeven. 

 
 
 
Hier is te zien dat bij een waarde van CXCL10 tussen de 0 en 650 de Z-score_VO2peak 
sterk verschilt, en dus niet afhankelijk lijkt te zijn van de CXCL10 waarde. Kijken we naar het 
gebied met een CXCL10 waarde tussen de 650 en de 1500 lijken de meetpunten een 
sinusgrafiek te vormen. Toch kunnen we hier geen conclusie uit trekken, het zijn te weinig 
meetresultaten, en de resultaten in het gebied met een lagere CXCL10 waarde passen niet 
bij een sinusfunctie.  
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5.2.2 Gemiddelde per participant 
Het geheel aan meetresultaten laat een beeld zien waarvan het lijkt alsof er totaal geen 
samenhang is tussen de concentratie biomarker en de Zscore_VO2peak. Nu kan het zo zijn 
dat sommige participanten een enkele afwijkende meting hebben. Om deze afwijkingen te 
relativeren is per participant voor zowel de concentratie CXCL10 als de Zscore_VO2peak het 
gemiddelde berekend, de grafiek die hierdoor tot stand komt is hieronder weergegeven. 
 

 
 
Participant CXCL10 Z-score_VO2peak 

1 1499,33 -1,65 

2 174,35 -2,14 

4 4611,94 -2,04 

6 362,13 -3,69 

7 292,24 -1,96 

8 466,23 0,55 

9 1567,47 -2,13 

11 283,32 -1,76 

13 242,80 -1,61 

16 299,83 -1,22 

17 1447,52 -1,38 

18 563,10 -1,91 

20 247,31 0,80 

22 1484,18 -1,14 

23 309,97 -2,17 

26 4195,40 -1,96 

29 366,62 -0,75 

31 399,18 -1,53 

33 1208,21 0,38 

35 261,1 -0,66 

38 533,56 -0,67 

39 514,56 -0,13 

 
Ondanks dat er minder uitschieters te zien zijn, blijft het eruit zien alsof er totaal geen 
verband is. Met deze grafiek zijn echter alleen de eenmalige uitschieters gecompenseerd. In 
de volgende paragraaf zullen we daarom de resultaten per participant bekijken.  
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5.2.3 Resultaten per participant 
Wanneer er wordt gekeken naar het geheel van alle meetresultaten en participanten is er 
dus geen verband tussen de biomarker en het uithoudingsvermogen waar te nemen. Om 
deze reden zal er worden gekeken naar de resultaten per participant. Het hoeft immers niet 
dat alle personen een even grote concentratie CXCL10 in het bloed hebben bij een bepaalde 
waarde van de Z-score_VO2peak.  
Participanten waarvan maar op een moment is gemeten, en waarvan dus maar een 
meetresultaat is, zijn weggelaten omdat wij zoeken naar een verband, en dit meerdere 
meetpunten vereist. Let bij het aflezen van deze grafieken erop dat de schaalverdeling per 
grafiek kan verschillen. 
 
 

Participant 8 

 
 

 
CXCL10 Zscore_VO2peak 
222,81 0,42 
243,82 0,72 
932,05 0,51 

 
De resultaten van deze participant lijken in overeenstemming met de grafiek van alle 
meetgegevens. Er is geen verband zichtbaar, het uithoudingsvermogen lijkt niet afhankelijk 
van de waarde van de biomarker.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 
 

Participant 9 

 
 
CXCL10 Zscore_VO2peak 
238,61 -1,67 
314,08 -0,92 
469,82 -0,92 
5247,35 -5 

 
Deze participant zit met alle waarden voor het uithoudingsvermogen laag, ongeacht de 
waarde van de biomarker. Wat opvalt is dat bij de extreem hoge waarde van de biomarker 
ook een erg lage waarde heeft, namelijk -5.  
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Participant 11 

 
 
CXCL10 Zscore _VO2peak 
234,46 -2,07 
332,17 -1,44 

 
Hier is een stijgende lijn te zien, hier kunnen echter geen conclusies aan worden verbonden, 
het zijn echter maar twee meetpunten. Wat we wel zien is dat deze participant vanaf de 
CXCL10 waarde 200 tot een waarde boven de 300 een stijgende lijn vertoont, bij participant 
acht en negen was dit ook het geval. 
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Participant 13 

 
 
CXCL10 Zscore_VO2peak 
161,16 -3,53 
249,94 0,1 
317,29 -1,39 

 
Wederom is ook hier een stijging te zien in het gebied waarbij de biomarker een waarden 
van 200 heeft. Hier stopt de stijgende trend echter snel om vervolgens weer te dalen. 
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Participant 16 

 
 
CXCL10 Zscore_VO2peak 
242,39 -1,14 
251,98 -1,03 
281,09 -2,05 
305,99 -0,73 
334,16 -1,61 
383,39 -0,78 

 
Deze waarden behorende bij deze participant geven sterk de indruk dat de biomarker en het 
uithoudingsvermogen niet met elkaar verbonden zijn. Het uithoudingsvermogen neemt zowel 
erg lage als minder lage waarden aan, en vertoont geen verband met de waarde van de 
CXCL10. Wat wel opvalt is dat alle waarden van het uithoudingsvermogen erg laag zijn. 
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Participant 18 

 
 
CXCL10 Zscore_VO2peak 
273,91 -1,47 
308,27 -0,8 
583,79 -2,66 
709,17 -3,08 
940,35 -1,55 

 
Deze participant lijkt te bevestigen wat ook bij participant 16 te zien is. Deze twee 
participanten hebben beiden meerdere meetresultaten, en laten beiden zien dat het 
uithoudingsvermogen niet afhankelijk is van de waarde van de biomarker.  
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Participant 20 

 
 
CXCL10 Zscore_VO2peak 
247,13 0,79 
247,48 0,81 

 
Deze participant heeft twee meetpunten, waarbij zowel de waarden van de biomarker als de 
waarden van het uithoudingsvermogen dicht bij elkaar liggen.  
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Participant 22 

 
 
CXCL10 Zscore_VO2peak 

372,64 -0,51 
612,17 -1,56 
970,25 -1,03 
1140,87 -0,22 
1144,85 -0,36 
4664,29 -3,17 

 
Wat bij deze participant opvalt is dat er twee waarden van de biomarker dicht bij elkaar 
liggen, namelijk 1140,87 en 1144,85. Ook de bijbehorende waarden voor het 
uithoudingsvermogen, respectievelijk -0,22 en -0,36 liggen vrij dicht bij elkaar. Dit lijkt erop te 
wijzen dat bij een bepaalde waarde van de biomarker ook een bepaalde staat van 
uithoudingsvermogen hoort.  
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Participant 26 

 
 
CXCL10 Zscore_VO2peak 

220,55 -0,83 
8170,25 -3,1 

 
Deze participant laat mooi zien dat een zeer hoge CXCL10 waarde gepaard gaat met een 
slecht uithoudingsvermogen. Bij een lagere waarde voor CXCL10 heeft deze participant dan 
ook een beter uithoudingsvermogen. 
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Participant 29 

 
 
CXCL10 Zscore_VO2peak 
336,15 -1,34 
397,08 -0,16 

 
Deze participant laat een stijgende lijn zien, maar beide waarden voor het 
uithoudingsvermogen zitten onder de nul.  
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Participant 31 

 
 
CXCL10 Zscore_VO2peak 
236,96 -0,97 
561,39 -2,27 

 
Deze grafiek laat een dalende lijn zien, waarbij een redelijk hoge biomarker een slecht 
uithoudingsvermogen indiceert. Helaas zijn er van deze participant maar twee metingen, te 
weinig om gegronde informatie uit te halen. 
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Participant 33 

 
 
CXCL10 Zscore_VO2peak 

151,45 0,35 
250,69 1,21 
3222,49 -0,43 

 
Deze participant lijkt in overeenstemming te zijn met wat al eerder bij de participanten acht, 
negen en tien werd waargenomen. Rond de biomarkerwaarde van 200 lijkt zich een stijging 
in het uithoudingsvermogen te uiten. Wat opvallend is, is dat bij deze participant een zeer 
hoge CXCL10 waarde gepaard gaat met een redelijk uithoudingsvermogen.  
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Participant 35 

 
 
CXCL10 Zscore_VO2peak 
235,64 -0,7 
286,55 -0,61 

 

Wederom een participant die bij een waarde van de CXCL10 tussen de 200 en 300 een 
stijgende lijn vertoont. Wel moet er worden opgemerkt dat de stijging minimaal is.  
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Participant 38 

 
 
CXCL10 Zscore_VO2peak 
275,33 1,33 
790,9 -2,67 

 
Wat bij deze participant opvalt, is het grote verschil tussen beide waarden. Waar de waarde 
voor de biomarker stijgt, neemt de waarde voor het uithoudingsvermogen sterk af.  
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Participant 39 

 
 
CXCL10 Zscore_VO2peak 
461,37 -0,53 
567,75 0,26 

 
Deze participant vertoon een opmerkelijk beeld, waar de biomarker met een waarde van 
567,75 al redelijk hoog wordt, wordt het uithoudingsvermogen toch beter. 
 
Wat opvalt als we per participant naar de resultaten kijken zijn de volgende punten: 

- Wanneer de waarde van de biomarker CXCL10 tussen de 200 en 300 ligt is er bij 
meerdere participanten een verbetering van het uithoudingsvermogen. 

- Een zeer hoge waarde van de biomarker gaat in alle gevallen gepaard met een 
slechte of matige score voor het uithoudingsvermogen. 

- Enkele participanten vertonen, ongeacht de waarde van de biomarker, een 
structureel slechter uithoudingsvermogen. 

Het lijkt er dus sterk op dat de hoeveelheid CXCL10 in het bloed erg persoonsgebonden is, 
hierdoor is het niet mogelijk om een algemeen geldende regel op te stellen waarbij met 
behulp van de waarde voor CXCL10 het uithoudingsvermogen bepaald kan worden. 
Ook is het niet mogelijk uit de grafieken per participant een gegronde conclusie te trekken, er 
zijn te weinig gegevens per participant om betrouwbaar onderzoek te doen. 
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5.2.4 Meetresultaten indelen in categorieën 
Wanneer er wordt gekeken naar het geheel aan meetresultaten krijgen we veel metingen, 

die erg verschillen. Als er wordt gekeken naar de meetresultaten per participant blijkt dat 

sommigen herhaaldelijk een slechter uithoudingsvermogen hebben, waar anderen juist een 

beter uithoudingsvermogen hebben. In deze paragraaf delen we de meetresultaten in in 

categorieën, om met de gemiddelden hiervan een grafiek te maken. 

Als eerste zijn de resultaten op basis van de waarde van de biomarker ingedeeld in 

categorieën van honderd. De gemiddelden hiervan zijn in onderstaande grafiek 

weergegeven. 

 
 
 

CXCL10 Zscore_VO2peak 

162,32 -1,77 

251,75 -0,49 

339,44 -1,29 

465,6 -0,73 

570,98 -1,55 

612,17 -1,56 

750,04 -2,87 

947,55 -0,69 

1142,86 -0,29 

1437,43 -1,52 

3222,49 -0,43 

4638,12 -2,61 

5247,35 -5,00 

8170,25 -3,10 

 
Deze grafiek lijkt sterk op de grafiek met alle meetwaarden, in het gebied met een CXCL10 
waarde tussen de 0 en 1600 liggen de punten erg verspreid. In het gebied met een CXCL10 
waarde boven de 4000 laat ook deze grafiek zien dat het uithoudingsvermogen zeer slecht 
zal zijn.  
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Wanneer er wordt gekeken naar kleinere categorieën wordt hetzelfde waargenomen.  
Hieronder ziet u de grafiek waarin, op basis van de CXCL10 waarde, de resultaten zijn 
opgedeeld in categorieën van 50.  
 
 

 
 

CXCL10 Zscore_VO2peak 

162,32 -1,77 

238,16 -0,39 

273,11 -0,65 

319,76 -1,3 

378,81 -1,29 

456,6 -0,73 

570,98 -1,56 

612,17 -1,56 

709,17 -3,08 

780,9 -2,67 

936,2 -0,52 

970,25 -1,03 

1142,86 -0,29 

1447,52 -1,38 

1499,33 -1,65 

3222,49 -0,43 

4611,94 -2,04 

4664,29 -3,17 

5247,35 -5,00 

8170,25 -3,10 
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5.2.5 Bevindingen 
Wanneer we kijken naar de relatie tussen de biomarker CXCL10 en de score voor het 

uithoudingsvermogen, de Zscore_VO2peak is hier geen algemeen geldende regel voor op te 

stellen.  

Wat er opvalt is dat in veel gevallen het uithoudingsvermogen beter wordt naarmate de 

concentratie CXCL10 stijgt tussen de 200 en 300. Dit kan echter ook toeval zijn. Ook is het 

zo dat sommige patiënten altijd een lage Zscore_VO2peak hebben, ongeacht de waarde van 

de biomarker. Anderen hebben juist een overwegend hogere Zscore_VO2peak.  

De enige harde conclusie die aan de hand van deze gegevens kan worden getrokken is dat 

wanneer de waarde van de biomarker boven de 4000 komt, de Zscore_VO2peak onder de -

0,5 blijft.  
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Hoofdstuk 6 - Conclusie 

De ziekte Juveniele Dermatomyositis is een auto-immuunziekte die optreedt bij kinderen 

jonger dan zestien jaar. Bij deze patiënten tast de ziekte de huid en de spieren aan. Dit komt 

doordat de haarvaatjes in de spieren en de huid als gevolg van een verstoorde afweerreactie 

van het lichaam zijn gaan ontsteken. In Nederland zijn ongeveer 70 tot 80 kinderen die deze 

ziekte hebben, per jaar komen hier ongeveer vijf tot tien patiënten bij. 

Kenmerkende symptomen zijn huiduitslag, spierpijn en spierzwakte, gewrichtspijn en 

calcinose. Het verschilt per patiënt hoe hevig de symptomen optreden.   

De diagnose wordt gesteld aan de hand van vier soorten onderzoeken, waarbij door middel 

van verschillende testen gekeken wordt naar de bloedwaarden, de spierfunctie en de 

spierkracht. Als aan de hand van deze onderzoeken de diagnose JDM wordt gesteld zal er 

snel worden gestart met de behandeling. Deze bestaat uit medicijnen, zoals bijvoorbeeld 

prednison en MTX, maar er wordt ook gebruik gemaakt van fysio- en ergotherapie. De 

behandeling is per patiënt verschillend, en wordt aangepast op het ziekteverloop. Het 

ziekteverloop werd vroeger ingedeeld in drie groepen, nu wordt het vaak onderverdeeld in 

twee groepen, het verloop waarbij de ziekte tot rust komt, en het verloop waarbij de ziekte 

weer opvlamt. 

Het uithoudingsvermogen, dat bij de kinderen met JDM is gemeten, kan worden uitgedrukt in 
de VO2peak. Dit is het maximale volume zuurstofgas dat een persoon per minuut kan 
opnemen. Deze waarde wordt bepaald door middel van de CPET-test, die op een 
fietsergometer wordt uitgevoerd. Tijdens deze test wordt de patiënt gevraagd op een 
bepaalde frequentie te trappen, en zal er steeds meer weerstand op de trappers worden 
gezet. Wanneer de patiënt onder de genoemde frequentie komt mag deze stoppen met de 
test en worden de metingen door de computer verwerkt. De computer vertoont vervolgens de 
uitslagen, die met name worden bepaald door de Wpeak, de uitstoot van koolstofdioxide 
door het lichaam en de zuurstofopname. Sommige van deze uitkomsten worden 
genormaliseerd voor leeftijd, lichaamsgewicht, lengte en geslacht. 

Naast dat bij kinderen met JDM de fietstest wordt gedaan, worden ook de concentraties van 
twee biomarkers bepaald, dit zijn de biomarkers Galectin-9 en CXCL10. 
Een biomarker is een stof die processen in het lichaam indiceert en daarmee iets zegt over 
de medische staat van een patiënt. We kunnen deze onderverdelen in vier soorten. Risico 
biomarkers laten zien of je een genetische aanleg hebt voor het ontwikkelen van een 
bepaalde ziekte. Diagnostische biomarkers kunnen iets zeggen over de precieze ziekte waar 
de patiënt aan lijdt. Prognostische biomarkers doen uitspraak over het verloop van de ziekte. 
Tot slot vertellen de voorspelende biomarkers over de kans dat een specifieke behandeling 
of een specifiek medicijn bij de betreffende patiënt aanslaat. 
Doordat biomarkers processen kunnen indiceren die plaatsvinden in een persoon is het veel 
eenvoudiger om het medicijn te vinden dat het beste aan zal slaan op zijn of haar lichaam. 

Galectin-9 en CXCL10 zijn eiwitten die invloed hebben het immuunsysteem. Na onderzoek 
(Bellutti Enders, 2017) is vastgesteld dat het potentiële biomarkers zijn voor JDM omdat hun 
waarden onderscheid kunnen maken tussen actieve ziekte en inactieve ziekte 

Wanneer we de waarden voor de biomarker Galectin-9 vergelijken met de bijbehorende 
Zscores_VO2peak waardes zien we voorzichtig een verband ontstaan. In 5.1.3 blijkt dat de 
meeste patiënten een verband te ontdekken valt, dat in acht van de twaalf grafieken 
overeenkwam. Wanneer we in 5.1.4 de meetresultaten onderverdelen in categorieën zien we 
eenzelfde verband ontstaan als bij acht van de twaalf patiënten waarbij aangetoond was dat 
de aanwezigheid van een verband aannemelijk is. Ook blijkt hier dat wanneer de waarde 
voor de biomarker lager is dan 30.000, de Zscore_VO2peak hoger is dan -2. 
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Op basis van deze gegevens en grafieken is het vrij aannemelijk dat er dus inderdaad een 
verband is tussen de waarde voor de biomarker Galectin-9 en die van de Zscore_VO2peak, 
waarbij een hoge of hogere biomarkerwaarde een lage of lagere Zscore_VO2peak geeft. 

Wanneer we kijken naar de relatie tussen de biomarker CXCL10 en de score voor het 
uithoudingsvermogen, de Zscore_VO2peak is hier geen algemeen geldende regel voor op te 
stellen. Wat er opvalt is dat in veel gevallen het uithoudingsvermogen beter wordt naarmate 
de concentratie CXCL10 stijgt tussen de 200 en 300. Dit kan echter ook toeval zijn. Ook is 
het zo dat sommige patiënten altijd een lage Zscore_VO2peak hebben, ongeacht de waarde 
van de biomarker. Anderen hebben juist een overwegend hogere Zscore_VO2peak. De 
enige harde conclusie die aan de hand van deze gegevens kan worden getrokken is dat 
wanneer de waarde van de biomarker boven de 4000 komt, de Zscore_VO2peak onder de -
0,5 blijft, en het uithoudingsvermogen van de patiënt dus niet meer goed is. 
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Reflectie 
Voor er werd begonnen met het daadwerkelijke onderzoek hadden wij een taakverdeling en 

planning opgesteld, waar deadlines in stonden wanneer bepaalde onderdelen af moesten 

zijn, en wie daar de verantwoordelijkheid voor had. De planning en taakverdeling kunt u 

vinden in bijlage 3. Deze planning was een richtlijn, en zo kwam het dat het ene onderdeel 

ruim op tijd af was, en het andere onderdeel pas een week te laat.  

Desondanks verliep de samenwerking soepel en hebben wij elkaar kunnen motiveren de 

benodigde tijd in het onderzoek te steken. In bijlage 1 vindt u het logboek, waarin is terug te 

vinden wie wat heeft gedaan, hoeveel tijd die taak gekost heeft en wanneer het is uitgevoerd. 

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van data die het UMC door de jaren heen heeft 

verzameld.  

Hierin zijn de resultaten van 23 patiënten opgenomen, van een patiënt waren de testen 

echter niet op hetzelfde moment afgenomen, waardoor de resultaten van die patiënt voor 

ons onbruikbaar waren. Van de overgebleven 22 patiënten zijn er 15 patiënten waarbij beide 

testen op meerdere meetmomenten tegelijk zijn afgenomen. De onderzoeksgroep voor dit 

onderzoek is dus niet groot, maar wanneer we kijken naar het aantal patiënten in Nederland 

zijn voor dit onderzoek de resultaten van ongeveer een kwart van de patiënten gebruikt.  

Uit het analyseren van de gegevens bleek dat er geen duidelijk verband bestaat tussen het 

uithoudingsvermogen wanneer dat wordt uitgedrukt in de Zscore_VO2peak en de twee 

biomarkers, galectin-9 en CXCL10. 

Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat het uithoudingsvermogen door meerdere 

factoren kan verslechteren of verbeteren. Dit kan al in kleine dingen zitten, bijvoorbeeld 

wanneer de patiënt de nacht voor de fietstest slecht heeft geslapen of te weinig heeft 

gegeten. Ook kan het zijn dat de patiënt tijdens de fietstest niet de maximale inspanning 

heeft bereikt door een gebrek aan motivatie.  

Een ander punt dat ons onderzoek heeft beïnvloed is de hoeveelheid informatie die over de 

ziekte te vinden is. Er is namelijk niet heel erg veel bekend, zowel over oorzaak als veel 

informatie over de biomarkers is nog veel onbekend. Hierdoor kan het zijn dat wij geen 

rekening hebben gehouden met de nu nog onbekende eigenschappen van de biomarkers, 

waardoor wij de resultaten vanuit een verkeerde hoek bekijken.  

 

Ons advies voor een eventueel vervolgonderzoek is om over een langere tijd data te 

verzamelen, of data van verschillende stichtingen of instanties samen te voegen, waardoor 

er meer meetresultaten kunnen worden onderzocht. Ook is het voor vervolgonderzoek van 

belang dat er meer informatie bekend is over de werking en concentratie van de biomarkers.  
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Bijlage 1 - Logboek 
                                                                                
Werkzaamheden 

         
Datum 

Tijd in 
minuten 
Eveline 

Tijd in 
minuten 
Rosalie 

Fase 1    
Inlezen 07-06-2018 30 30 
Mailcontact met Basstichting, onderwerp zoeken 14-06-2018 30  

Mailcontact UMC, vaststellen onderwerp 21-06-2018 30 30 
Mailcontact met J. Wienke 25-06-2018  15 
Mailcontact met Basstichting 30-06-2018 15  
Bezoek aan UMC 04-07-2018 120 120 
Mailcontact met M.J.S. van Dijke 25-08-2018  20 
Inlezen onderwerp 28-08-2018  90 
Inlezen onderwerp 04-09-2018 90  
Opstellen hoofdvraag, contact met M.J.S. van Dijke 03-09-2018 90 90 
Mailcontact met UMC 13-09-2018 15 15 
Opstellen hoofdvraag, begin opstellen deelvraag 17-09-2018 90 90 
Deelvragen opstellen, werken aan 
onderzoeksplan/werkplan 

24-09-2018 90 90 

Werkplan verder invullen 01-10-2018 45  
Opmaak logboek 01-10-2018  45 
Overleg over werkplan 01-10-2018 45 45 
Fase 1 afronden  08-10-2018 90 90 
Fase 1 afronden 15-10-2018  20 

Totaal Fase 1  780 790 
Fase 2    
Inlezen/informatie zoeken hoofdstuk 2 29-10-2018 90  
Informatie filtreren hoofdstuk 2 14-11-2018 110  
Mailcontact met M.J.S. van Dijke 14-11-2018  15 
Overleg algemene afspraken 14-11-2018 30 30 
Mailen naar onderzoekers UMC 15-11-2018 30  
Hoofdstuk 2 (voorkomen) 15-11-2018 70  
Mailcontact met M.J.S. van Dijke 16-11-2018  15 
Hoofdstuk 5 inlezen 19-11-2018 60  
Hoofdstuk 2 schrijven 19-11-2018 30  
Overleg structuur hoofdstukken 19-11-2018 30 30 
Hoofdstuk 2 schrijven 19-11-2018 70  
Hoofdstuk 3 inlezen 19-11-2018  70 
Hoofdstuk 2 schrijven 21-11-2018 105  
Hoofdstuk 2 (symptomen) 22-11-2018 45  
Hoofdstuk 2 (diagnose) 23-11-2018 45  
Hoofdstuk 3 (inlezen) 23-11-2018  65 
Hoofdstuk 3 (inlezen) 24-11-2018  30 
Hoofdstuk 5 inlezen 24-11-2018  60 
Hoofdstuk 2 (diagnose) 26-11-2018 105  
Overleg woordkeuze 26-11-2018 30 30 
Hoofdstuk 2 (diagnose) 26-11-2018 15  
Hoofdstuk 3 (definitie) 26-11-2018  15 
Overleg met M.J.S. van Dijke over hoofdstuk 5 26-11-2018 45 45 
Inlezen gebruik ‘tinkerplots’ 26-11-2018 50  
Hoofdstuk 2 (diagnose) 27-11-2018 75  
Overleg woordgebruik 28-11-2018 15 15 



 

Hoofdstuk 2 (diagnose/behandeling) 28-11-2018 105  
Mailen met onderzoekers  29-11-2018 15  
Afronden hoofdstuk 2 29-11-2018 90  
Hoofdstuk 4 informatie verzamelen 30-11-2018 65  
Nalezen en corrigeren hoofdstuk 2 01-12-2018  60 
Overleg planning 01-12-2018 15 15 
Hoofdstuk 3 (definitie) 01-12-2018  75 
Inlezen gebruik ‘tinkerplots’  01-12-2018  15 
Hoofdstuk 3 (soorten biomarkers/ personalized 
medicine) 

01-12-2018  80 

Overleg bronvermelding 01-12-2018 15 15 
Hoofdstuk 3 (soorten biomarkers) 03-12-2018  90 
Hoofdstuk 4 (wat verstaan we onder 
uithoudingsvermogen/wat is de CPET-test) 

04-12-2018 240  

Bronnen in APA-stijl  05-12-2018 25 40 
Hoofdstuk 3 (inlezen galectinen) 06-12-2018  25 
Bronnen in APA-stijl 06-12-2018 120  
Hoofdstuk 3 (galectinen) 07-12-2018  90 
Hoofdstuk 4 (uithoudingsvermogen) 07-12-2018 160  
Overleg hoofdstukindeling 07-12-2018 15 15 
Bronnenlijst in APA-stijl aanvullen 08-12-2018  60 
Hoofdstuk 3 (galectinen) 08-12-2018  80 
Hoofdstuk 3 (galectinen) 10-12-2018  60 
Hoofdstuk 3 (de link met JDM) 10-12-2018  155 
Hoofdstuk 1 schrijven 10-12-2018 150  
Elkaars werk doorlezen/overleg 10-12-2018 40 40 
Hoofdstuk 4 (CPET-test) 10-12-2018 90  
Opmaak logboek 11-12-2018  30 
Hoofdstuk 3 (inleiding) 11-12-2018  20 
Hoofdstuk 3 (nalezen) 11-12-2018  20 
Hoofdstuk 3 (inlezen CXCL10) 11-12-2018  35 
Bronnenlijst in APA-stijl aanvullen 11-12-2018  35 
Hoofdstuk 3 (CXCL10) 11-12-2018  90 
Hoofdstuk 3 (CXCL10) 12-12-2018  75 
Voorblad 12-12-2018 15  
Hoofdstuk 4 (resultaten en afronding) 12-12-2018 180  
Hoofdstuk 3 (in het kort en afronding) 12-12-2018  40 
Voorlopige conclusie schrijven 12-12-2018  25 
Samenvoegen van documenten, inhoudsopgave, 
grove opmaak en nalezen 

12-12-2018  105 

Totaal Fase 2  2390 1810 
Fase 3    
Overleg hoofdstuk 5 (taakverdeling) 17-12-2018 15 15 
Tinkerplots installeren en codes aanvragen 17-12-2018 15  
Data filtreren (CXCL10) 17-12-2018 70  
Data filtreren (galectin-9) 17-12-2018  70 
Bezoek aan UMC 19-12-2018 60 60 
Installeren tinkerplots 22-12-2018  15 
Mailen naar onderzoekers UMC over CPET test 28-12-2018 20  
Data verwerken (CXCL10) 28-12-2018 60  
Overleg hoofdstuk 5 (aanpak) 31-12-2018 30 30 
Data verwerken (Gal-9 10x) 31-12-2018  60 
Hoofdstuk 5 (gemiddelde waarde van vaker 
voorkomende participants tegen de Zscore) 

01-01-2019  40 



 

Hoofdstuk 5 (grafiek bij participant 8, 9, 11, 13, 16, 
18, 20, 22 en 26) 

01-01-2019  100 

Mailcontact met M.J.S. van Dijke 04-01-2019  10 
Hoofdstuk 5 (grafiek bij participant 29, 31, 33, 35, 38 
en 39) 

05-01-2019  45 

Hoofdstuk 5 (gemiddelde waarde van vaker 
voorkomende participants tegen de Zscore) 

05-01-2019  15 

Hoofdstuk 5 (opmaak plots) 07-01-2019  30 
Overleg met M.J.S. van Dijke over verwerking en 
presentatie van gegevens 

07-01-2019 30 30 

Overleg (opmaak en aanpak van hoofdstuk 5) 04-02-2019 30 30 
Hoofdstuk 5 (plotten) 07-02-2019 120  
Hoofdstuk 5 (plotten en verwerken van gegevens) 11-02-2019 60  
Hoofdstuk 3 (cytokinen en interferon) 09-02-2019  180 
Overleg (hoofdstuk 3) 09-02-2019 15 15 
Overleg met docent (hoofdstuk 3) 11-02-2019  5 
Mailen naar onderzoekers UMC 11-02-2019  20 
Mailen naar Basstichting over foto en publicatie van 
verslag 

12-02-2019 15  

Voorwoord schrijven 12-02-2019 60  
Hoofdstuk 5 verwerken data algemeen en 
gemiddelde en 5.1 

12-02-2019  100 

Hoofdstuk 5 (verantwoording keuzes) 13-02-2019 45  
Mailen naar Basstichting over publiceren van het 
verslag 

13-02-2019 15  

Hoofdstuk 5 13-02-2019 60  
Hoofdstuk 5 (verwerken data per participant) 13-02-2019  180 
Bijwerken logboek 13-02-2019  40 
Hoofdstuk 5 (analyse en verantwoording) 14-02-2019  30 
Hoofdstuk 5 (analyse en verantwoording) 16-02-2019  70 
Hoofdstuk 5 (opmaak) 18-02-2019  60 
Hoofdstuk 5 (categorieën van 50, omzetten van 
werkbestand naar word) 

18-02-2019 140  

Hoofdstuk 5 (verantwoording grafiek per 
participant) 

18-02-2019 90  

Voorblad, titelblad en voorpagina/ hoofdstuk 5 
(verantwoording) 

18-02-2019 120  

Literatuurlijst compleet maken 18-02-2019  30 
Verwerken commentaar van onderzoekers van het 
UMC 

19-02-2019 155  

Reflectie schrijven/ afronding hoofdstuk 5 19-02-2019 150  
Bronnen bijwerken/ opmaak verslag 19-02-2019  80 
Verwerken commentaar van onderzoekers van het 
UMC 

19-02-2019  230 

Opmaak verslag 20-02-2019  280 
Hoofdstuk 5 (meetresultaten indelen in categorieën) 20-02-2019  60 
Overleg over het uiteindelijke verslag 20-02-2019 30 30 

Totaal Fase 3  1405 1960 
Voorbereiden presentatie/ maken van poster  300 300 

Totaal aantal uur  81,25 81 
 

 

 

 
 



 

 

Bijlage 2 – Database  
Op de pagina’s die volgen vindt u de data zoals we die van de onderzoeksters van het 

Utrecht Medisch Centrum hebben ontvangen. De gegevens die in hoofdstuk 5 zijn verwerkt 

komen uit dit bestand.  

Een uitleg over de betekenissen van de verschillende termen is te vinden in 4.7.  

 

Deze bijlage is in verband met de privacy van de onderzochte patiënten niet in alle 

publicaties van dit verslag ingevoegd. Wij vragen u dit te respecteren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bijlage 3 – Planning en taakverdeling 
Eveline  

▪ Deelvraag 1 
▪ Deelvraag 3 
▪ Inleiding 
▪ Voor- of nawoord 
▪ Eigen presentatietekst voorbereiden 

 
Rosalie 

▪ Deelvraag 2 
▪ Conclusie 
▪ Opmaak verslag/logboek 
▪ Eigen presentatietekst voorbereiden 

 
Beide 

▪ Deelvraag 4 
▪ Presentatie, PowerPoint maken 
▪ Poster ontwerpen 
▪ Presentatie doorlopen 
▪ Bezoek aan UMC 
▪ Elkaars werk controleren en gang van zaken bespreken 
▪ Mailcontact 
▪ Hypothese opstellen 

 
We hebben een grove planning gemaakt die ons zal helpen bij het halen van de deadlines. 
Taak Voorlopige 

deadline 
Wie 

Inleveren fase 1 Week 42 Beide 
Voorlopige uitwerking deelvraag 1 Week 45 Eveline 

Voorlopige uitwerking deelvraag 2 Week 48 Rosalie 
Voorlopige uitwerking deelvraag 3 Week 48 Eveline 
Hypothese opstellen Week 49 Beide 
Voorlopige uitwerking deelvraag 4 Week 50 Beide 
Voorlopige conclusie Week 50 Rosalie 
Inleveren fase 2 Week 50 Beide 
Voor- of nawoord Week 03 Eveline 
Inleiding Week 04 Eveline 
Deelvragen afronden Week 06 Beide 
Conclusie  Week 06 Rosalie 
Reflectie Week 07 Beide 
Opmaak verslag Week 08 Rosalie 
Definitieve afronding logboek Week 08 Rosalie 
Inleveren fase 3 Week 08 Beide 
Presentatie voorbereiden Week 09 Beide 
Poster ontwerpen Week 09 Beide 

 


