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Ruim 2 miljoen Nederlanders hebben reuma,
waarbij artrose het meest voorkomt. Reuma
beperkt je – thuis, op school, op het werk. Door
ernstige pijn en vermoeidheid, beschadigde
spieren en gewrichten die moeilijk bewegen. Men-
sen met reuma willen maar een ding: genezen.
ReumaNederland werkt keihard aan een toekomst

zonder reuma en een beter leven met reuma
vandaag. Er komen steeds betere behandelingen.
Nieuwe doorbraken liggen in het verschiet. Uw
financiële steun maakt het mogelijk om fors in
wetenschappelijk onderzoek te investeren. En zo
steeds dichter bij de oplossing te komen. Daar
gaan wij voor. Helpt u mee?

Wat is reuma?
Reuma is een verzamelnaam voor meer 

dan honderd aandoeningen aan of rondom het 

gewricht die niet veroorzaakt zijn door een letsel 

of ongeval. Reumatische aandoeningen kunnen 

globaal worden onderverdeeld in:

• Artrose
• Osteoporose
• Jeugdreuma
• Ontstekingsreuma (bijv. RA)
• Jicht
• Fibromyalgie

Onze missie: samen naar een beter leven met reuma
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“De reuma heeft een grote impact 
op alle aspecten van mijn leven, waardoor 
ook mijn onbevangenheid is aangetast.” 

Maike Bakker-de Boer (34) heeft reumatoïde artritis

“Op mijn 17e werd ik ineens erg ziek. Ik had 
rode zwellingen, koorts, pijn in al mijn gewrich-
ten en kon moeilijk bewegen. De diagnose reu-
matoïde artritis kwam snel. De schok was voor 
mijn ouders eigenlijk groter dan voor mezelf 
op die leeftijd. Ik dacht: nou ja, we gaan het 
behandelen en dan gaat mijn leven wel weer 
verder. Maar dat pakte natuurlijk anders uit. Ik 
kreeg direct zware medicatie om de ontstekin-
gen te onderdrukken. De grote verandering is 
gekomen na de komst van de biologicals. Die 
helpen over het algemeen goed. Wel is de ver-
moeidheid erg lastig om mee om te gaan. Die 
komt uit het niets, alsof er een deken over je 
heen valt. Dat kan dus ook op mijn werk gebeu-
ren. Ik werk 3 dagen per week als HR-adviseur 
en daarnaast ben ik oproepkracht overledenen-

verzorger, ik zorg met aandacht en rust voor 
een mooie opbaring. Gelukkig houden ze op 
mijn werk rekening met mijn reuma, ik heb wel 
geleerd om daar open over te zijn. Spontaan 
iets ondernemen, waar ik eigenlijk zo van hou, 
is lastig. Je moet altijd plannen en er rekening 
mee houden dat het uiteindelijk toch niet door 
kan gaan. De reuma heeft een grote impact 
op alle aspecten van mijn leven, waardoor ook 
mijn onbevangenheid is aangetast.” 

“Het onderzoek van prof. Zwaginga geeft mij 
een heel nieuw perspectief. De techniek om 
het afweersysteem te resetten is gericht op 
genezing, waardoor ik ineens heel hoopvol naar 
mijn toekomst kijk. Als ze erin slagen, dan is dit 
onderzoek van onschatbare waarde.”

Helpt u mee om reumatoïde artritis (RA) te genezen?

“We willen het afweersysteem bij RA gaan resetten, zodat het stopt met 
aanvallen. We hopen binnen vijf jaar de eerste mensen met RA te kunnen 
behandelen. Geef voor dit onderzoek.” 

Lees meer over deze spraakmakende techniek van prof. dr. Jaap-Jan Zwaginga en dr. Tanja Nikolic. 
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“Alles wijst erop dat we met ons 
onderzoek in de goede richting zitten”.

Resetten, het herstellen van foutjes, in het afweersysteem 
bij reumatoïde artritis (RA)

Bij reumatoïde artritis (RA) valt het afweersysteem het eigen lichaam aan, met 
ontstekingsreacties in de gewrichten tot gevolg. Dat moet stoppen! Daarom wil-
len prof. dr. Jaap-Jan Zwaginga, hematoloog (een specialist die zich bezighoudt 
met bloedziekten) en dr. Tanja Nikolic (bio-medicus) in het LUMC het afweersys-
teem bij RA resetten. Dendritische cellen spelen hierbij een cruciale rol. Komt 
genezing van RA nu dan echt dichterbij? 

Wat zijn dendritische cellen
en wat doen ze?

Jaap-Jan Zwaginga legt uit : “De dendritische 
cellen in het lichaam zijn eigenlijk de dirigen-
ten van het afweersysteem. Ze zijn op allerlei 
plaatsen in het lichaam aanwezig en scannen of 
er schadelijke bacteriën of stoffen van buitenaf 
het lichaam binnendringen. Zodra dat gebeurt, 
presenteren ze kleine stukjes van die schade-
lijke stoffen aan witte bloedcellen die het meest 
geschikt zijn om op die stukjes te reageren. Ze 
krijgen de opdracht mee om de bacteriën en 
stoffen waar de kleine stukjes vandaan komen, 
aan te vallen. Op die manier wordt het lichaam 
beschermd tegen ziektes en infecties. Het 

gebeurt ook vaak dat ze de boodschap krijgen 
om eigen weefsel aan te vallen. Hoewel dit niet 
de bedoeling is - het gaat immers om stoffen 
die in het eigen lichaam thuishoren - worden 
deze foutjes meestal weer rechtgezet. Bij auto-
immuunziektes zoals reuma is de balans tussen 
fouten maken en weer herstellen verstoord. 

Daarom willen wij de herstelcellen in het im-
muunsysteem krachtiger maken. Om dit te be-
reiken leren we de eigen dendritische cellen van 
de patiënt in het lab om juist de foutherstel-
lende cellen te vermeerderen en krachtiger te 
maken. De opdracht aan het immuunsysteem 
van de patiënt wordt dus: val de gewrichten niet 
meer aan!

“Wij gaan de dendritische 

cellen weer leren om de juiste 

opdrachten aan het 

afweersysteem te geven!”

Prof. dr. Jaap-Jan Zwaginga
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

“Kunnen we het geduld en doorzettingsvermo-
gen van mensen met RA straks belonen? We 
doen er samen met ReumaNederland alles aan”.

“Wij gaan de dendritische 

cellen weer leren om de juiste 

opdrachten aan het 

afweersysteem te geven!”

Prof. dr. Jaap-Jan Zwaginga
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

stadium van RA gebeuren? Op die vraag willen 
we ook een antwoord vinden in ons onderzoek. 
Welke medicatie heeft invloed op de effectivi-
teit van de therapie en kunnen we die invloeden 
eventueel omkeren? Dat moeten we allemaal 
verder onderzoeken.”

Hoe ver zijn jullie op dit moment?

Dr. Tanja Nikolic: “Er zijn inmiddels hoopgeven-
de resultaten geboekt bij diabetes. We weten 
dat de therapie veilig is, dat is een hele belang-
rijke vaststelling. Bij diabetes zien we bijzondere 
veranderingen in het immuunsysteem die erop 
duiden dat de opgekweekte dendritische cellen 
specifi ek hun opdracht uitvoeren die we heb-
ben meegegeven. Ook is gebleken dat de goede 
afweerreacties van het immuunsysteem intact 
blijven. Deze resultaten willen we nu ook voor 
mensen met ontstekingsreuma, zoals RA, gaan 
boeken. We moeten nog verder onderzoeken 
welk specifi ek eiwit we nodig hebben voor het 
kweken van de dendritische cellen. Daarvoor 
werken we onder meer nauw samen met prof. 
dr. René Toes, die zich als wetenschapper in het 
LUMC bezighoudt met de immunologie van 
reumatoïde artritis.” 

Als het allemaal lukt, is reuma dan te 
genezen? 

“Ja, natuurlijk is dat het doel”, antwoordt Jaap-
Jan Zwaginga. “Deze behandeling kan in po-

tentie inderdaad tot genezing leiden. We hopen 
binnen vijf jaar de eerste mensen met RA te 
kunnen behandelen. Dat is dan de testfase. Hoe 
snel het daarna gaat, hangt natuurlijk af van 
de testresultaten. De testen die we al in andere 
auto-immuunziekten hebben gedaan, wijzen 
erop dat we in de goede richting zitten met ons 
onderzoek. Als het ons lukt om het afweersys-
teem te resetten, dan zou dat een wereldwijde 
doorbraak zijn. Dan is deze techniek niet alleen 
voor reuma, maar in principe ook voor andere 
auto-immuunziekten bruikbaar. We doen er 
samen met ReumaNederland alles aan om het 
geduld en doorzettingsvermogen van mensen 
met RA straks te kunnen belonen”.

Bekijk ook het fi lmpje van reumareporter 
Maike met Jaap-Jan Zwaginga over dit onder-
zoek:  bit.ly/resetten-afweersysteem

Geef voor onderzoek naar resetten van het 

afweersysteem bij RA. Er zijn al hoopvolle 

aanwijzingen dat de wetenschappers op de 

goede weg zitten. Vervolgonderzoek is no-

dig om binnen vijf jaar de eerste patiënten 

te kunnen behandelen en hopelijk te gene-

zen. Help mee met uw donatie! Maak uw 

gift over op NL 64 ABNA 0433 533 633 

t.n.v. ReumaNederland o.v.v. ‘code 191201, 

onderzoek afweersysteem RA’

Lichaamseigen witte bloedcellen worden met behulp van 
centrifuges geïsoleerd om nieuwe dendritische cellen te maken.

Reuma-eiwit wordt aan nieuwe dendritische cellen toegevoegd 
om het immuunsysteem te heropvoeden en in balans te brengen. 
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Hoe werkt dat resetten dan precies? 

Tanja Nikolic is groot fan van de dendritische cel 
en heeft er haar specialiteit van gemaakt.
Ze licht toe: “Het zijn zulke belangrijke cellen 
voor het afweersysteem. Wat we willen doen 
is specifi eke witte bloedcellen uit het bloed 
van de patiënt fi lteren. Dat zijn voorlopers van 
de dendritische cellen. Die uitgefi lterde witte 
bloedcellen zuiveren we eerst om daaruit weer 
een bepaald type cel te halen. Met die cel gaan 
we aan het werk om er een dendritische cel van 
te maken. We kweken ze op met stukjes van 
een reuma-eiwit, zodat het een dendritische cel 
wordt die specifi ek voor reuma afl eert om het 
eigen lichaam aan te vallen. Deze techniek is 
geen toekomstmuziek, we hebben al hoopvolle 
resultaten geboekt bij diabetespatiënten.” 

Hoe gaat de behandeling in z’n werk? 

“Zo’n behandeling is eenmalig en neemt een 
paar uur in beslag. Uit de ene arm nemen we 
bloed af en in de andere arm komt het bloed 
weer binnen. Daartussen zit een soort centrifu-
ge, die in staat is om alle witte bloedcellen eruit 

te fi lteren. Nadat we van de witte bloedcellen 
weer dendritische cellen hebben gemaakt, krijgt 
de patiënt zijn eigen cellen weer terug. Dat is 
mooi, dan krijg je geen afstotingsverschijn-
selen”, vertelt Jaap-Jan Zwaginga enthousiast.

Is deze behandeling geschikt voor alle 
mensen met ontstekingsreuma?

 “Bij wie kunnen we deze therapie het meest 
effectief inzetten? Moet dat in een heel vroeg 
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