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Nederlandse samenvatting 

De ziekte antineutrophil cytoplasmic antibody (ANCA)-geassocieerde vasculitis (AAV) is een 

ernstige ziekte waarbij verscheidene orgaansystemen aangedaan kunnen zijn. Voordat de 

diagnose gesteld is, is er vaak al sprake van ernstige chronische schade.  Het doel van dit 

proefschrift, getiteld: ‘Early diagnosis and long-term complications in ANCA-associated 

vasculitis’, is daarom diagnostische problemen in kaart brengen om zodoende een vroege 

diagnose mogelijk te maken en tijdig met de juiste behandeling te starten. Daarnaast ligt de 

focus van dit proefschrift op één van de belangrijkste vormen van chronische schade bij AAV: 

cardiovasculaire events. Allereerst zal de omvang van dit probleem vastgesteld worden waarna 

gekeken zal worden naar oorzaken en behandeling van dit verhoogde cardiovasculaire risico.  

 

Deel 1 

In het eerste deel van dit proefschrift ligt de focus op het belang van vroege diagnose. In 

Hoofdstuk 2 bestuderen we de relatie tussen de tijd tot diagnose en nierschade. In deze 

retrospectieve cohortstudie was er sprake van een mediane tijd tot diagnose van 22 weken. 

Wanneer de groep patiënten met een tijd tot diagnose korter dan 22 weken met die met een tijd 

van langer dan 22 weken vergeleken werden, viel het op dat er in beide groepen op het moment 

van diagnose vaak sprake was van ernstige symptomen. Dit wordt geïllustreerd door de mediane 

Birmingham Vasculitis Activity Score (BVAS/WG) van 7 bij diagnose in beide groepen. Na 6 

maanden was er echter sprake van meer proteïnurie, een belangrijke indicator voor nierschade, 

onder patiënten met een lange tijd tot diagnose. Daarnaast was een langere tijd tot diagnose 

geassocieerd met eindstadium nierfalen en sterfte als een samengestelde uitkomstmaat. Deze 

bevindingen suggereren dat een delay in de diagnose van AAV kan leiden tot irreversibele 

nierschade.      

 

Hoofdstuk 3 beschrijft een studie waarin we het verband onderzocht hebben tussen klinische 

symptomen en de hoogte van de ANCA titer en de uiteindelijke diagnose AAV. De achtergrond 

hiervan is dat de ANCA aanwezig kan zijn bij een aantal verschillende ziektebeelden die lijken 

op AAV. Van de 237 patiënten met een positieve ANCA titer, bleken 119 (50%) daadwerkelijk 

gediagnosticeerd met AAV. De hoogte van de ANCA titer was de belangrijkste voorspeller 

voor een diagnose AAV. Daarnaast was er ook een relatie tussen het aantal betrokken 

orgaansystemen en de uiteindelijke diagnose AAV. Omdat deze studie retrospectief was, is het 

niet uitgesloten dat behandelend artsen beïnvloed zijn door de hoogte van deze titer in het stellen 

van de diagnose AAV. Desalniettemin zou een hoge ANCA titer in combinatie met 



verschillende aangedane orgaansystemen artsen moeten aanzetten om de diagnose AAV te 

overwegen en zo snel mogelijk te starten met de behandeling.  

 

In het laatste hoofdstuk van dit deel, Hoofdstuk 4, wordt de implementatie van het screenen 

voor nierbetrokkenheid geëvalueerd. Tijdens het diagnostisch proces van AAV is het belangrijk 

om de mate van orgaanbetrokkenheid vast te stellen, aangezien dit gevolgen heeft voor de 

behandelkeuze. Veel patiënten met AAV hebben nierbetrokkenheid. Deze nierbetrokkenheid 

kan zeer snel uitbreiden en in uitzonderlijke gevallen binnen enkele dagen leiden tot nierfalen.1 

Daarom is het van belang om vroeg en compleet te screenen op nierbetrokkenheid. In ons cohort 

werd 83% van de patiënten binnen twee weken voor of na de diagnose AAV volledig gescreend 

op nierbetrokkenheid. Buiten de nierafdeling was er vaker sprake van inadequate screening. 

Desalniettemin ontwikkelde de meerderheid van deze patiënten (61%) nierschade tijdens de 

follow-up periode. Deze bevindingen benadrukken het belang van een interdisciplinaire 

samenwerking, zowel bij diagnose als bij het verdere beloop.   

 

Deel 2 

In deel 2 van dit proefschrift ligt de focus op cardiovasculaire events bij patiënten met AAV. 

Het onderzoeken van cardiovasculaire aandoeningen bij AAV is complex, aangezien AAV een 

ziekte van de bloedvaten betreft. Er zijn mede daardoor veel mogelijke pathofysiologische 

mechanismen die kunnen bijdragen aan het ontstaan van cardiovasculaire events, waaronder 

actieve vasculitis, hypercoagulabiliteit en atherosclerose (zowel door de vorming van 

atheromateuze plaques als vasculaire calcificatie ten gevolge van chronische nierschade). Het 

doel van dit deel van het proefschrift is om de omvang van het cardiovasculaire risico te bepalen 

en de rol van traditionele en niet-traditionele risicofactoren in kaart te brengen.  

 

Hoofdstuk 5 beschrijft een systematic review en een meta-analyse van observationele studies 

naar het risico op cardiovasculaire events bij AAV in vergelijking tot de algemene bevolking. 

Uit deze meta-analyse is gebleken dat het cardiovasculaire risico onder patiënten met AAV 

65% hoger ligt dan in de algemene bevolking. Dit komt voornamelijk door een verhoogd risico 

op myocardinfarcten. Middels deze meta-analyse werd alleen een trend voor een verhoogd 

risico op cerebrovasculaire events gevonden. Er is zeer weinig bekend over het risico op 

perifeer arterieel vaatlijden. Deze bevindingen onderschrijven het belang van adequate 

screening en behandeling van cardiovasculaire risicofactoren bij patiënten met AAV.  

 



In Hoofdstuk 6 hebben we de incidentie van cardiovasculaire events vastgesteld in een groot 

Canadees cohort met patiënten met granulomatose met polyangiitis (GPA) en eosinofiele 

granulomatose met polyangiitis (EGPA). De incidentie voor zowel fatale als niet fatale 

cardiovasculaire events was 7.2 per 1000 patiëntjaren. De gemiddeld leeftijd in dit cohort lag 

op 44 jaar. Ondanks deze jonge leeftijd, was er sprake van sterk verhoogde incidentie in 

vergelijking tot een eerder gepubliceerde studie in hetzelfde geografische gebied met een 

hogere gemiddelde leeftijd.2 Dit benadrukt dat het cardiovasculaire risico ook onder jonge 

patiënten met GPA en EGPA verhoogd is en dat dus ook deze patiënten gescreend dienen te 

worden op cardiovasculaire risicofactoren.  

 

In een multivariaat model bleek een positieve familieanamnese voorspellend voor 

cardiovasculaire events (hazard ratio 3.8). Daarnaast bleek elke punt toename van de 

ziektespecifieke BVAS bij diagnose het risico op cardiovasculaire events met 9% te verhogen. 

Onder patiënten met GPA was een afwezige ANCA bij diagnose voorspellend voor 

cardiovasculaire events. Deze bevindingen benadrukken dat het cardiovasculaire risico onder 

patiënten met GPA en EGPA verklaard kan worden door zowel traditionele als ziekte-

specifieke factoren. 

 

Het laatste hoofdstuk van deel 2, Hoofdstuk 7, is een cross-sectionele studie waarin 144 

patiënten met AAV deelnamen: 71 uit Nederland en 73 uit Canada. Hierbij is een uitgebreide 

cardiovasculaire screening verricht waarbij geëvalueerd werd of patiënten behandeld werden 

volgens, ten tijde van de studie, geldende algemene richtlijnen. Er was sprake van een zeer hoge 

prevalentie van dyslipidemie (69%) en hypertensie (72). Het geschatte Framingham 10-

jaarsrisico op cardiovasculaire events was 19%. Dit is waarschijnlijk een onderschatting van 

het daadwerkelijke risico.3 De aanwezigheid van chronische nierschade in 45% van onze 

patiënten zal dit risico verder verhogen. Daarnaast was er sprake van inflammatie bij een groot 

deel van de patiënten in ons cohort met een gemiddeld CRP van 6.5 mg/l. Bij 36% van de 

geïncludeerde patiënten was er sprake van een onvoldoende of niet gereguleerde hypertensie. 

Bij 25% van de patiënten was er sprake van een niet of onvoldoende gereguleerde dyslipidemie. 

Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat de screening en behandeling van het 

cardiovasculaire risico verbeterd moeten worden. 

 

 

 



Toekomstperspectieven 

De studies in het eerste deel van dit proefschrift evalueren het diagnostisch proces van AAV in 

de dagelijkse klinische praktijk. Deze studies zijn beperkt door een retrospectieve aard, maar 

identificeren een aantal veel voorkomende obstakels. Allereerst is AAV een erg zeldzame 

ziekte. De presentatie is zeer wisselend en meerdere orgaansystemen kunnen betrokken zijn, 

waardoor patiënten zich bij nagenoeg ieder specialisme kunnen presenteren. Hierdoor wordt er 

soms onvoldoende onderzoek verricht naar betrokkenheid van orgaansystemen, die niet onder 

het betreffende specialisme vallen. Daarnaast is de ANCA aspecifiek en geregeld positief bij 

aandoeningen die lijken op AAV. Het gebrek aan heldere diagnostische criteria leidt tot een 

niet-gestandaardiseerde diagnose in de dagelijkse praktijk, met name als histologisch bewijs 

ontbreekt. Een betere samenwerking tussen specialismes zou kunnen leiden tot een betere 

diagnostiek naar de uitgebreidheid van de ziekte. Daarnaast zou toekomstig onderzoek zich 

moeten richten op het ontwikkelen van duidelijke diagnostische criteria.  

 

In het tweede deel van dit proefschrift hebben we laten zien dat het cardiovasculaire risico bij 

patiënten met AAV verhoogd is met 65%. Dit risico komt met name voort uit een verhoogd 

risico op myocardinfarcten. Na de publicatie van onze meta-analyse is er een aantal studies 

gepubliceerd dat ook een verhoogd risico op cerebrovasculaire events liet zien.4,5 Een 

belangrijke vraag blijft, wat de verklaring is voor dit verhoogde cardiovasculaire risico. In 

hoofdstuk 7 toonden wij aan dat er sprake is van een hoge prevalentie van traditionele 

risicofactoren zoals hypertensie en dyslipidemie. De aanwezigheid van chronische nierschade 

en inflammatie draagt zeer waarschijnlijk ook aan dit risico bij. In voorgaande studies is 

daarnaast aangetoond dat patiënten met AAV, ook in remissie, een verhoogde stollingsneiging 

hebben en verminderd fysiek actief zijn, ten gevolge van door de ziekte veroorzaakte schade.6,7 

Tot slot heeft een aantal anti-inflammatoire middelen metabole bijwerkingen. In het bijzonder, 

corticosteroïden predisponeren voor diabetes mellitus, hypertensie, centrale obesitas en 

dyslipidemie, allen belangrijke cardiovasculaire risicofactoren.8  

 

De interactie tussen corticosteroìden en cardiovasculair risico is echter complex, omdat 

predisponerende effecten samen gaan met positieve anti-inflammatoire effecten. Recente 

studies waarin corticosteroïden snel afgebouwd worden of zelfs afwezig zijn in de 

inductiebehandeling hebben veelbelovende resultaten.9 In een recente gerandomiseerde 

klinische trial bleek avacopan, een C5a inhibitor een gelijk effect te hebben in de inductiefase 

als hoge dosering corticosteroïden.10 Hoewel langetermijnstudies met betrekking tot dit middel 



nog ontbreken, lijken bovenstaande studies een eerste stap richting corticosteroïdvrije 

behandelschema’s. Mogelijk zal dit de chronische schadelast en met name het cardiovasculaire 

risico op termijn verkleinen. 

 

In Hoofdstuk 6 werden voorspellende factoren voor cardiovasculaire events onderzocht bij 

GPA en EGPA. Hierin bleek dat zowel een familieanamnese voor cardiovasculaire events als 

de ziekte-specifieke BVAS cardiovasculaire events voorspellen. De relatie tussen de BVAS en 

cardiovasculaire events is interessant. Deze bevinding ondersteunt de hypothese dat 

inflammatie een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van cardiovasculaire events. Een 

belangrijke vraag is daarom ook of agressievere behandeling de kans op cardiovasculaire events 

verkleint. Agressieve behandeling zoals cyclofosfamide of rituximab is momenteel alleen 

geïndiceerd bij orgaan- of levensbedreigende ziekte. Het zou interessant zijn om in een 

klinische trial het effect van agressieve behandeling bij andere groepen patiënten te 

onderzoeken. Anderzijds kan er ook beargumenteerd worden dat het cardiovasculaire risico 

juist een gevolg is van inherente toxiciteit van agressieve behandeling bij patiënten met een 

zeer actieve ziekte bij diagnose. Een beperking het in Toronto Canadian Vasculitis research 

network (CanVasc) cohort in dit hoofdstuk was dat dit cohort niet ontwikkeld is voor onderzoek 

naar cardiovasculair risico. Daarom is gedetailleerde informatie over medicatie niet aanwezig 

en kan er sprake zijn van een onderrapportage van events. Om  betrouwbaardere data te 

vergaren zullen wij een prospectieve cohortstudie uitvoeren in Nederland en Canada. Hierbij 

zullen risicofactoren voor cardiovasculaire events accuraat vastgesteld worden. 

 

Tot dusver zijn er geen klinische interventiestudies waarin gekeken is naar de mogelijke rol van 

preventieve therapieën om het cardiovasculaire risico te verkleinen. Mogelijkheden hierbij zijn 

onder andere statines, plaatjesaggregatieremmers en antihypertensiva. Er is overtuigend bewijs 

voor een beschermend effect van plaatjesaggregatieremmers in de secundaire preventie van 

cardiovasculaire events.11 In de primaire preventie, zelfs bij hoogrisicopatiënten is er geen rol 

voor lage dosering aspirine, mede door een toegenomen bloedingsrisico als belangrijke 

bijwerking.12,13 Er zijn meerdere observationele studies gepubliceerd over een eventuele rol 

voor plaatjesaggregatieremmers bij reuscelarteritis, maar deze laten tegenstrijdige resultaten 

zien.14 Toekomstige studies zijn nodig om een eventueel beschermend effect in AAV te 

evalueren. Hierbij dient ook het bloedingsrisico in acht genomen te worden, met name gezien 

het veelvuldig gebruik van corticosteroïden in deze patiëntengroep, wat het bloedingsrisico 

verder verhoogt.  



 

Er is overtuigend bewijs voor het voordeel van statines in zowel primaire als secundaire 

preventie van cardiovasculaire events.15 Er is nauwelijks onderzoek gedaan naar een rol voor 

statines in vasculitis. Onder patiënten met reuscelarteritis is er een observationele studie 

verschenen waarin geen afname van ischemische events werd gezien onder patiënten die 

statines gebruikten.16 De eventuele waarde van statines in de preventie van cardiovasculaire 

events in AAV is een belangrijke vraag die nader onderzocht moet worden. 

 

Tot slot ligt er mogelijk een rol voor antihypertensiva in de bescherming tegen cardiovasculaire 

events. In het voor dit proefschrift gebruikte CanVasc cohort was er geen verband tussen 

hypertensie en cardiovasculaire events. In het European Vasculitis Study Group (EUVAS) 

cohort daarentegen, was er wel een verband tussen diastolische hypertensie en cardiovasculaire 

events.3 In reuscelarteritis is behandeling met een angiotensine II receptor antagonisten 

geassocieerd met een lagere kans op opvlamming. Daarnaast waren er mindere 

cerebrovasculaire events onder patiënten met een angiotensine II receptor antagonisten. Deze 

laatste associatie was echter niet significant, mogelijk door een laag aantal events.17  

 

Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of er een rol bestaat voor plaatjesaggregatieremmers, 

statines en antihypertensiva. In onze prospectieve cohort studie zal medicatie meegenomen 

worden in de analyse als cofactor voor de predictie van cardiovasculaire events. Hoewel 

confounding by indication hierin altijd op de loer ligt, kunnen deze resultaten een eerste 

impressie geven van een mogelijke preventief effect op cardiovasculaire events.  

 

Conclusies 

AAV is een ernstige aandoening waarbij een vroege diagnose essentieel is in de preventie van 

irreversibele schade. Er is vaak sprake van een lang tijd tot diagnose. Hierin spelen de 

zeldzaamheid van de aandoening, de wisselende klinische presentatie en het gebrek aan heldere 

diagnostische criteria een belangrijke rol. Zodra er een vermoeden bestaat op de diagnose AAV, 

dient er een multidisciplinaire samenwerking te zijn waarbij er uitgebreid gescreend moet 

worden op betrokkenheid van orgaansystemen.   

 

Patiënten met AAV hebben een hoog risico op cardiovasculaire events. Dit risico wordt 

veroorzaakt door zowel traditionele als ziekte-specifieke factoren. Er bestaat momenteel geen 

ziekte-specifieke richtlijn voor de behandeling van dit cardiovasculaire risico. Behandeling 



volgens algemene richtlijn is nog suboptimaal. In afwachting van ziekte-specifieke 

aanbevelingen, is cardiovasculair risicomanagement volgens algemene richtlijnen een eerste 

prioriteit. 

 

Referenties  

 

1. Falk RJ, Jennette JC. ANCA small-vessel vasculitis. JAmSocNephrol 1997; 8(2): 314-

22. 

2. Tu JV, Chu A, Maclagan L, et al. Regional variations in ambulatory care and 

incidence of cardiovascular events. CMAJ 2017; 189(13): E494-E501. 

3. Suppiah R, Judge A, Batra R, et al. A model to predict cardiovascular events in 

patients with newly diagnosed Wegener's granulmoatosis and microscopic polyangiitis. 

Rheumatology 2010; 49: i124‐. 

4. Berti A, Matteson E, Crowson CS, Specks U, Cornec D. Risk of cardiovascular 

disease and venous thromboembolism among patients with incident ANCA-associated 

vasculitis: A 20 year population-based cohort study. Annals of the Rheumatic Diseases 2018; 

77: 167. 

5. Mourguet M, Chauveau D, Faguer S, et al. Increased ischemic stroke, acute coronary 

artery disease and mortality in patients with granulomatosis with polyangiitis and microscopic 

polyangiitis. JAutoimmun 2018. 

6. Hilhorst M, Winckers K, Wilde B, van Oerle R, ten Cate H, Tervaert JW. Patients 

with antineutrophil cytoplasmic antibodies associated vasculitis in remission are 

hypercoagulable. J Rheumatol 2013; 40(12): 2042-6. 

7. Basu N, McClean A, Harper L, et al. Markers for work disability in anti-neutrophil 

cytoplasmic antibody-associated vasculitis. Rheumatology(Oxford) 2014; 53(5): 953-6. 

8. Ng Mk Fau - Celermajer DS, Celermajer DS. Glucocorticoid treatment and 

cardiovascular disease. (1468-201X (Electronic)). 

9. Miloslavsky EM, Niles JL, Wallace ZS, et al. Reducing glucocorticoid duration in 

ANCA-associated vasculitis: A pilot trial. Seminars in arthritis and rheumatism 2018; 48(2): 

288-92. 

10. Jayne DRW, Bruchfeld AN, Harper L, et al. Randomized trial of C5a receptor 

inhibitor avacopan in ANCA-associated vasculitis. Journal of the American Society of 

Nephrology 2017; 28(9): 2756-67. 



11. Baigent C Fau - Blackwell L, Blackwell L Fau - Collins R, Collins R Fau - Emberson 

J, et al. Aspirin in the primary and secondary prevention of vascular disease: collaborative 

meta-analysis of individual participant data from randomised trials. (1474-547X (Electronic)). 

12. Gaziano JM, Brotons C, Coppolecchia R, et al. Use of aspirin to reduce risk of initial 

vascular events in patients at moderate risk of cardiovascular disease (ARRIVE): a 

randomised, double-blind, placebo-controlled trial. (1474-547X (Electronic)). 

13. Bowman L Fau - Mafham M, Mafham M Fau - Wallendszus K, Wallendszus K Fau - 

Stevens W, et al. Effects of Aspirin for Primary Prevention in Persons with Diabetes Mellitus. 

(1533-4406 (Electronic)). 

14. Mollan SP, Marrone M, Burdon MA, Levin LA, Denniston AK. Aspirin as adjunctive 

treatment for giant cell arteritis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013; 2013(4). 

15. Michos EA-O, McEvoy JW, Blumenthal RS. Lipid Management for the Prevention of 

Atherosclerotic Cardiovascular Disease. (1533-4406 (Electronic)). 

16. Narvaez J, Bernad B, Nolla JM, Valverde J. Statin therapy does not seem to benefit 

giant cell arteritis. SeminArthritis Rheum 2007; 36(5): 322-7. 

17. Alba MA, Garcia-Martinez A, Prieto-Gonzalez S, et al. Treatment with angiotensin II 

receptor blockers is associated with prolonged relapse-free survival, lower relapse rate, and 

corticosteroid-sparing effect in patients with giant cell arteritis. Seminars in arthritis and 

rheumatism 2014; 43(6): 772-7. 

 

 


