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Inhoud

- De principes van syteem geneeskunde en ”personalized medicine”

- Ontwikkelen van een ”moleculaire vingerprint” 

- Het voorspellen van therapie effect in patienten met reumatoide artritis.

- ”big data” en ontwikkelen van nieuwe therapie bij ziekte van Sjogren.

- Moleculaire classificatie van ziekten – waar staan we nu.



De geneeskunde van vandaag

Symptoom / orgaan gedreven

We maken gebruik van ziektecriteria en diagnoses om tot een
therapeutische behandeling te komen



Een ziekte = een homogene populatie? 

SLE APS RA PsA Psoriasis Uveitis

Grote verscheidenheid aan medicijnen

De individuele patient

De te nemen hordes naar een gepersonaliseerde zorg



Reality check…..

Doctors prescribe medicine of which they know little….

To cure diseases of which they know less….

In human beings of which they know nothing….

Francois-Marie Arouet Voltaire, about 250 years ago



Het principe van gepersonaliseerde therapie

=

Moleculaire
vingerprint



Basket trial en ”moleculaire” indeling van ziekten

Moleculaire
vingerprint



Onderzoek naar moleculaire classificering van 

ziekten

> 1000 patienten met verschillende ziekten

> 15 verschillende diagnoses, > 5 disciplines (oogartsen, MDL, huidartsen, etc)

SYSCLASS cohort UMCU

Verschillende moleculaire
lagen van informatie: 

- DNA
- Eiwit
- Metaboliet
- Invloeden van buiten

Gegevens in de tijd

Klinische informatie (epd, Bp)

Beeldvorming (X-ray, MRI, PET-CT)



Maar wat kunnen we inmiddels met deze “Big data”?



Voorspellen van therapie effect TNFa remmers



Moleculaire vingerprints op basis van afweercellen



“Machine learning”: Voorspellen van effect maar ook de 1st keuze.

- Alle non-responders voorspeld

- AR = ADA R en ETN NR

- ER = ETN R en ADA NR

- DR = ETN R en ADA R



Syndroom van Sjogren

Prim. hit? Sec. hit?

Autoantibodies

Dryness symptoms?

Classification pSS

LOW RISK

no GC or LFS 1

No lymphoma, less EG 

manifestations 

HIGH RISK

GC or LFS >3

High chance of lymphoma and 

increased EG manifestations

Non-Sjogren sicca

LFS <1

Which factors contribute to 

increased LFS and 

lymphoma development?



Twee brandende vragen

1. Kunnen we ontstaan van ziekte voorspellen?

2. Kunnen we nieuwe therapieen ontdekken obv “big data”?

Syndroom van Sjogren



“Big data” syndroom van Sjogren

Big data



Voorspellen van ontstaan van ziekte mbv big data

Analyse lipbiopt

3.5 jaar na diagnose nSS onderzoek

nSS2 patient nu LFS of 1.7 

= 
progressie naar Sjogrens syndroom



Voorspellen van werkzame therapie

”Diseaseome”
Ziekte van Sjogren

Leflunomide

”Drugome”
Ziekte van Sjogren



Het experiment
Afweer cellen van patienten en het effect van combinatie Hydroxychloroquine 

en Leflunomide

Terug naar het laboratorium



De klinische studie - RepurpSS-I:

- 29 patienten met pSS gerandomiseerd voor placebo / drug

- 20 op verum (HCQ + Leflunomide), 9 op placebo

- Inclusie drempel: ESSDAI > 5

- Monocenter - ~ 15 centra hebben meegedaan in Netherlands

- Primaire eindpunt: daling in ESSDAI op 24 weken

- Secundaire eindpunten: Droogheid en moleculaire fingerprints



RepurpSS-I – de primaire uitkomstmaat ESSDAI



RepurpSS-I – Voorspellen van therapie response



RepurpSS-I – Voorspellen van therapie response



Waar staan we nu en een blik op de toekomst



Moleculaire re-classificatie van ziekten obv moleculaire 
fingerprints

Moleculaire
vingerprint



Moleculaire re-classificatie van ziekten obv moleculaire fingerprints



Behandeling op moleculaire vingerprint

Medicijn voor moleculaire vingerprint

Medicijn voor moleculaire vingerprint



Conclusies

- Voor personalized healthcare is een transformatie in de 
gezondheidszorg noodzakelijk

- Met behulp van moleculaire vingerprints maken we de slag om van 
een indeling obv diagnoses naar moleculaire vingerprints te gaan.

- Voorbeelden van succes zien we in allerlei vakgebieden – in de 
reumatologie maar ook in de longgeneeskunde, chirurgie, etc.

- De “big data” is niet alleen nuttig voor moleculaire reclassificering
van ziekten maar ook voor het toepassen van bestaande
medicamenten alsmede het ontwikkelen van nieuwe.

- Er is nog heel veel onderzoek (en geld) nodig om dit soort
bevindingen in de praktijk te brengen
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