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Samenvatting en discussie

helicobac ter p ylori  en non-steroidal anti-infl ammatory drugs 

bij  patiënten met reumatische a andoeningen

chapter  10





Naast de aanwezigheid van Helicobacter pylori (H. pylori), is het gebruik van non-steroidal 
anti-infl ammatory drugs (NSAIDs) één van de belangrijkste oorzaken van gastro-duode-
nale schade in de vorm van maag- en darmulcera (zweren), erosies en hun complicaties 
zoals perforaties en bloedingen, ook wel NSAID-gastropathie genoemd 1-3. Berucht was 
het stille ulcus dat zich zonder waarschuwing kan presenteren als een levensbedrei-
gende complicatie4. NSAIDs behoren tot de meest voorgeschreven geneesmiddele n5-7 
en worden vaak voorgeschreven door reumatologen aan patiënten met infl ammatoire 
reumatische aandoeningen, zoals chronisch gewrichtsreuma (reumatoïde artritis), jicht, 
de ziekte van Bechterew en artrose. Ook huisartsen, tandartsen en andere specialisten 
schrijven veelvuldig NSAIDs voor vanwege gewrichtspijnen en pijn door andere oorza-
ken. Daarnaast worden deze medicijnen veelvuldig over-the-counter verkoc ht8, 9.

Risicofactoren voor het optreden van gastro-intestinale complicaties van NSAID ge-
bruik zijn; een hogere leeft ijd (vooral vanaf 70 jaar), een ulcus, perforatie of gastro-intes-
tinale bloeding in de voorgeschiedenis, het tegelijkertijd voorkomen van co-morbiditeit 
zoals hartfalen, ernstige reumatoïde artritis en diabetes mellitus of gelijktijdig gebruik 
van anti-coagulantia, acetylsalicylzuur, selectieve serotonine opname remmers (SSRIs) 
of corticosteroi den10-14.

Meerdere strategieën zijn onderzocht en ontwikkeld die NSAID-gerelateerde maag- 
en darmschade kunnen voorkomen. Co-medicatie met zogeheten maagbeschermers 
zoals hoog gedoseerde histamine-2 (H2) receptorantagoni sten15-17, protonpomprem-
mers  (PPI)18-21 of prostaglandine analogen zoals misop rostol22-26 heeft  bewezen werk-
zaam te zijn ter preventie van endoscopische ulcera. Een andere bewezen strategie is 
het vervangen van klassieke of niet selectieve NSAIDs (nsNSAIDs) door meer cyclo-oxy-
genase- (COX)-2 selectieve NSAIDs (COXIBs) die minder toxisch voor de ma ag zijn27-30. 
De achtergrond van deze ontwikkeling is dat de werking van NSAIDs berust op remming 
van tenminste twee iso-vormen van het enzym cyclo-oxygenase (COX-1 en COX-2)31. Het 
is gebleken dat het ontstekingsremmende en analgetische eff ect van NSAIDs aangrijpt 
via de COX-2 receptor, terwijl de belangrijkste bijwerkingen in het maagdarmkanaal op-
treden via remming van de COX-1 receptoren.

Een alternatieve strategie die onderzocht is, is eradicatie van H. pylori die eventueel 
aanwezig is. Dit is een Gram-negatieve bacterie32 die vaak voorkomt in de maag en een 
belangrijke oorzakelijke factor is bij het ontstaan van maagzweren33, erosies en ontste-
king van de maag en maagkanker (maagcarcinoom maar ook MALT  lymfoom)34, 35. Het 
eradiceren van H. pylori versnelt het genezen van ulcera, vermindert recidiveren van 
maag- en darmulcera bij non-NSAID g ebruikers36, 37 en beschermt tegen het optreden 
van maa gcarcinoom38.

Tijdens het ontwerp en bij aanvang van de onderzoeksprojecten in de periode 1996-
2000, die beschreven staan in dit proefschrift  was er geen consensus of er synergisme 
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tussen H. pylori en NSAIDs bestaat voor het ontstaan van gastro-duodenale ulcera. Er 
was ook geen consensus over de vraag of eradicatie van H. pylori zin heeft  om gastro-
duodenale schade t e voorkomen39-42. Protonpompremmers en H2-receptorantagonis-
ten waren goed beschikbaar en in die tijd werd er ruim aandacht besteed aan preven-
tie van NSAID-gastropathie. De eerste landelijke ‘Richtlijn NSAID-gebruik en preventie 
van maagschade’ door Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO verscheen in 
200311. De eerste COXIBs zijn in 2000 op de Nederlandse markt geïntroduceerd. NSAID-
gerelateerde maag- en darmschade was in die tijd in zowel de reumatologische praktijk 
als in de huisartsenpraktijk een belangrijk probleem.

In dit proefschrift  wordt een aantal onderzoeken beschreven die zich vooral richten op 
prevalentie, diagnostiek en eff ect van eradicatie van H. pylori bij patiënten die NSAIDs 
gebruiken in verband met een infl ammatoire reumatische aandoening.

In [Hoofdstuk 1] wordt een algemene inleiding gegeven over NSAIDs, H. pylori, NSAID-
gastropathie en de aanleiding voor het onderzoek dat verder in het proefschrift  is be-
schreven.

In [Hoofdstuk 2] wordt de prevalentie van H. pylori bij patiënten met reumatische aan-
doeningen en chronisch NSAID gebruik beschreven. H. pylori kan worden aangetoond 
door de aanwezigheid van IgG-antilichamen van H. pylori in het bloed. In dit onderzoek 
was 39% van de 1214 patiënten met reumatische aandoeningen en chronisch NSAID 
gebruik H. pylori positief bij serologisch onderzoek. De prevalentie van IgG-antilichamen 
van H. pylori nam toe met de leeft ijd (40-49 jaar: 25%, 50-59 jaar: 39%, 60-69 jaar: 42% 
en 70-80 jaar: 48%). Dit eff ect is meest waarschijnlijk toe te schrijven aan het cohort-
eff ect: ouderen hebben een hogere infectieprevalentie omdat ze geboren zijn in een tijd 
waarin de infectiekans op jeugdige leeft ijd hoger is dan bij diegenen die later geboren 
zijn.

Het is lastig prevalentiecijfers te vergelijken en om H. pylori vast te stellen moet 
er rekening gehouden worden met de samenstelling van de patiëntenpopulatie, selec-
tie bias, en de gebruikte diagnostiek. Een studie in 1990 in een Nederlandse populatie 
van volwassenen van vergelijkbare leeft ijd met die van onze studiepopulatie liet een 
seroprevalentie van H. pylori  zien van 49%43. Er wordt een daling van prevalentie van 
H. pylori infectie van 10% in 10 jaar gevonden die overeenkomt met de wereldwijde 
daling zoals vermeld wordt in  de literatuur44. Genoemde oorzaken hiervoor zijn onder 
andere de verbeterde hygiënische omstandigheden, dalende gezinsgrootte en veelvul-
dig gebruik van antibioticakuren. In een Nederlands onderzoek uit 2008 onder stedelijke 
bevolking ligt de prevalentie van H. pylori duidelijk hoger onder volwassenen van niet-
Nederlandse origine (65-96%) dan onder volwassenen van Nederlandse  origine (46%)45. 
De afnemende prevalentie van H. pylori heeft  logischerwijs ook geleid tot het afnemen 
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van het voorkomen van H. pylori geassocieerde gastro-d uodenale ulcera46-49. Inmiddels 
lijken de prevalentiecijfers van H. pylori de laatste 10 jaar in Nederland te stabiliseren 
rond de 9%, blijkend uit een onderzoek van sequentiële geboortecohorten bij kinderen 
(met een gemiddelde leeft ijd van 8 jaar) uit 1 978,1993 en 200550 Het niet verder dalen 
van de prevalentie kan verklaard worden door stabilisatie in determinanten van infectie 
zoals gezinsgrootte, leefomstandigheden en hygiënische condities, dan wel compensa-
tie door toename van kinderopvang en relatieve toename van het aantal kinderen van 
ouders van niet-Nederlands origine. Dit impliceert dat kolonisatie met H. pylori de ko-
mende jaren waarschijnlijk niet helemaal uit de Nederlandse populatie zal verdwijnen.

Omdat er bij het in [Hoofdstuk 4] beschreven onderzoek ook een kosteneff ectiviteits-
analyse voor de verschillende behandelarmen was gepland, moest eerst onderzocht 
worden wat de kosten zijn van de ulcuscomplicaties zoals bloedingen en perforaties. 
Hiervoor werden, in het in [Hoofdstuk 3] beschreven retrospectieve onderzoek, de di-
recte ziekenhuiskosten geschat bij 53 patiënten die opgenomen waren in de periode 
1997 tot 2000 in het VU medisch centrum aan de hand van het ziekenhuissysteem en 
de door de verzekering geclaimde kosten (vanuit het perspectief van de betaler). In deze 
studie werden 53 patiënten geïncludeerd die opgenomen waren vanwege een ulcus-
bloeding (n=35), ulcusperforatie (n=15) of beide (n=3). De kosten van ulcuscomplicaties 
waren hoog; een simultane bloeding en perforatie was het meest kostbaar (€ 26.000), 
gevolgd door perforatie (€ 19.000) en bloeding (€ 12,000). Een bloeding het duodenum 
was duurder dan in de maag (€ 13.000 versus € 10.000), terwijl het omgekeerde te zien 
was voor perforaties (€ 13.000 versus € 21.000). Opvallend daarbij was de aanwezigheid 
van comorbiditeit die de kosten substantieel deed stijgen: zelfs na correctie voor proce-
dures die niet gerelateerd waren aan een ulcuscomplicatie waren de kosten meer dan 
het dubbele van de kosten bij patiënten zonder comorbiditeit.

De generaliseerbaarheid van de resultaten van kostenanalyses wordt mogelijk beperkt 
door een aantal factoren. Kosten zijn niet direct vergelijkbaar tussen verschillende lan-
den. Wij hebben alleen de directe medische kosten van behandeling van ulcuscomplica-
tie geschat vanuit een gezondheidszorgperspectief. Andere kosten die buiten beschou-
wing zijn gelaten zijn extramurale directe medische kosten (zoals bezoek huisarts), 
directe niet-medische kosten (zoals vervoer naar ziekenhuis) en indirecte niet-medische 
kosten (zoals ziekteverzuim). De kosten werden berekend in een universitair ziekenhuis 
en mogelijk zijn deze hoger dan de kosten die gemaakt worden in perifere ziekenhuizen. 
Kort na onze studie is er nog een studie verschenen verricht in een perifeer ziekenhuis 
door Vonkeman et al., waarin de directe kosten van NSAID-gerelateerde ulcuscompli-
caties werd geschat met getallen uit periode 2001-2003. Gemiddelde directe kosten in 
deze studie waren € 8.375 bij 104 patiënten51. Andere eerdere Ne derlandse studies52, 53 
zijn ook lastig te vergelijken door hantering van andere defi nities en methoden. De getal-
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len van directe kosten van een ulcus complicatie zijn van nut bij een kosteneff ectivi-
teitsanalyse van bijvoorbeeld verschillende strategieën om ulcera en hun complicaties 
te voorkomen. Aangezien er geen eff ect van de interventie zoals beschreven in [Hoofd-
stuk 4] werd gezien is er niet aansluitend een kosteneff ectiviteitsanalyse verricht. Wel 
zijn er zowel in Nederland als in het buitenland dergelijke onderzoeken verricht waaruit 
blijkt dat het gebruik van maagbeschermers en/of COXIBs om gastro-duodenale schade 
en complicaties te voorkomen kosteneff ectief zijn, tenminste in groepen met verhoogd 
risico op NSAID-geassocieerde gastr o-duodenale ulcera54-56.

[Hoofdstuk 4] beschrijft  een grote, placebo gecontroleerde en gerandomiseerde mul-
ticenter studie, de zogenoemde HERA studie (H. pylori Eradicatie bij Reumatisch Aan-
doeningen) naar het eff ect van eradicatie van H. pylori op de incidentie van maag- en 
darmschade bij patiënten die NSAIDs gebruiken. H. pylori positieve (aangetoond door 
de aanwezigheid van IgG-antilichamen van H. pylori in het bloed) patiënten met reu-
matische aandoeningen en chronisch NSAID gebruik, afk omstig uit reumatologie poli-
klinieken in Utrecht, Enschede, Arnhem, Heerlen en Amsterdam, werden ingedeeld in 
twee groepen, de H. pylori eradicatiegroep en de placebogroep. Patiënten in de eradi-
catiegroep kregen een combinatie van twee antibiotica, amoxicilline en claritromycine, 
en een maagbeschermer (omeprazol) gedurende één week. De placebogroep ontving 
identiek uitziende tabletten, echter zonder het werkzame middel. Bij het begin van de 
studie werden de karakteristieken van de patiënt en de ziekte, en de medicatie verza-
meld. Na drie en twaalf maanden werd het eff ect van de studiemedicatie geëvalueerd. 
Drie maanden na de start van de studiemedicatie ondergingen de patiënten een maag-
onderzoek (gastroscopie) om het aantal beschadigingen (ontstekingen en erosies) en 
ulcera van de slokdarm (oesophagus), maag en twaalfvingerige darm (duodenum) te 
scoren en te beoordelen of er nog H. pylori aanwezig was. Een patiënt werd beschouwd 
als H. pylori negatief wanneer zowel in de kweek alsook bij histologische beoordeling 
H. pylori niet aantoonbaar was. De belangrijkste uitkomstmaat van de studie was de 
aanwezigheid van gastro-intestinale ulcera op 3 maanden. Secundaire uitkomstmaten 
waren het aantal klinisch manifeste gastro-intestinale ulcera, complicaties van ulcera 
(bloedingen en perforaties), dyspepsie en bijwerkingen. Tussen mei 2000 en juni 2002 
werden 2761 potentiële kandidaten gescreend op IgG-antilichamen. Hiervan waren 1091 
patiënten (40%) H. pylori positief en uiteindelijk bleken 347 patiënten te voldoen aan 
alle inclusiecriteria van de studie. In totaal werden 172 patiënten gerandomiseerd in 
de eradicatiegroep en 175 patiënten in de placebogroep. Na 3 maanden ondergingen 
315 patiënten een gastroscopie en 323 patiënten hebben de studietijd van 12 maanden 
follow-up volledig doorlopen. De patiënten in de twee groepen kwamen qua karakte-
ristieken overeen. Het betrof vooral vrouwen (60%), patiënten met reumatoïde arthritis 
(61%) met een gemiddelde leeft ijd van 60 jaar, en 37 patiënten (11%) hadden ooit eer-
der een gastro-intestinaal ulcus gehad. De meest gebruikte NSAIDs waren diclofenac 
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(29%), naproxen (18%) en ibuprofen (13%). Door 48% van de patiënten werd een maag-
beschermer in combinatie met een NSAID gebruikt en 9% van de patiënten gebruik-
te een COXIB. In totaal had 53 % van de patiënten een preventieve behandeling voor 
NSAID- gerelateerde gastro-intestinale schade namelijk een maagbeschermer en/of 
een COXIB. Sommige patiënten gebruikten zowel een COXIB als een maagbeschermer. 
Drie maanden na randomisatie werden gastro-intestinale ulcera in 6 patiënten (4%) in 
de eradicatie groep en in 8 patiënten (5%) in de placebo groep vastgesteld (niet signi-
fi cant verschillend, P=0.645). Geen enkele patiënt ontwikkelde een klinisch manifest 
gastro-intestinaal ulcus (vastgesteld bij een scopie na klachten), of een ulcuscomplicatie 
tijdens de duur van de studie. De scores voor bovenbuikklachten verschilden niet tus-
sen beide studie groepen (P=0.98). In de eradicatie groep rapporteerden 35 van de 172 
(20%) patiënten bijwerkingen van de studiemedicatie en 4 van de 175 (2%) patiënten in 
de placebo groep (P<0.001). De belangrijkste conclusies van deze studie waren: (1) Era-
dicatie van H. pylori had geen eff ect op de incidentie van gastro-duodenale schade bij 
patiënten met reumatische ziekten en chronisch NSAID gebruik, (2) Zowel bij patiënten 
met als zonder maagbeschermer is het aantal gastro-intestinale ulcera en complicaties 
opmerkelijk laag.

De relatie tussen H. pylori infectie en NSAID gebruik in gastro-duodenale pathologie is 
complex. De mechanismen bij het ontstaan van een ulcus zijn deels verschillend voor 
 H. pylori en NSAIDs57. H. pylori geïnduceerde ulcera zijn afh ankelijk van afwijkingen in de 
maagzuurregulatie en de infi ltratie van infl ammatiecellen in de maagmucosa met het 
vrijkomen van cytokines, leidend tot mucosale schade58. NSAIDs hebben direct toxisch 
eff ect op gastro-duodenale mucosa en reduceren mucosale doorbloeding, wat resul-
teert in verlies van beschermende mechanismen  voor mucosale schade57.

Er zijn de laatste jaren veel klinische studies verschenen in de literatuur die de interactie 
tussen H. pylori en NSAIDs hebben proberen op te helderen. In een grote meta-analyse 
met 25 studies verhogen zowel H. pylori als NSAIDs onafh ankelijk en signifi cant het 
risico op een gastro-duodenale ulcus en geassocieerd bloeding. Het risico op een ulcus-
bloeding was respectievelijk 1.8- en 4.9-keer zo groot en het risico bleek 6.1 keer zo groot 
te zijn als beide factoren aanwezig waren59.

In de praktijk wil de clinicus met name weten of het testen en behandelen van H. pylori 
in patiënten die NSAID nemen of gaan nemen zinvol is om daarmee het risico op het 
ontwikkelen van een ulcus en, belangrijker nog, complicaties te voorkomen. De resul-
taten van klinische trials met H. pylori eradicatie in NSAID gebruikers geven geen een-
duidige uitkomst.

samen vatting en discussie
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In 2005 en 2012 zijn twee meta-analyses verricht waarin  respectievel ijk vijf60-64 en 
 zeven60-66 eradicatie t rials zijn geanalyseerd67, 68 waarin het eff ect van H. pylori eradi-
catie werd onderzocht bij patiënten die NSAIDs gebruiken. Deze lieten beiden zien dat 
H. pylori eradicatie het risico op ulcera evident reduceert in de totale groep. Bij sub-
analyses van deze studies wordt een duidelijk eff ect van H. pylori eradicatie gezien in 
NSAID-naïeve patiënten maar dat geldt niet voor patiënten die chronisch NSAIDs ge-
bruiken. H. pylori eradicatie bij starters van NSAIDs is in de praktijk vaak niet haalbaar. 
In de reumatologische praktijk zijn bijvoorbeeld veel patiënten al gestart met NSAIDs. 
Bovendien is het niet praktisch en ethisch om te wachten op H. pylori diagnostiek en 
evt. eradicatie voordat er met een NSAID gestart kan worden als patiënten veel pijn 
hebben. Verder was opvallend dat bij subanalyse van de studies uit het Westen minder 
eff ect werd gezien dan bij de studies in Aziatische populaties. Er zijn twee studies die 
H. pylori eradicatie direct met PPI onderhoudsth erapie hebben vergeleken63, 69. Er lijkt 
een duidelijk voordeel te zijn voor PPI ten opzichte van H. pylori eradicatie als de resul-
taten van deze studies in een meta-an alyse worden geanalyseerd67. Het in dit proef-
schrift  beschreven onderzoek was in de tweede meta-analyse een van de studies met 
de grootste patiënten aantallen. Onze bevindingen stroken met de bevindingen van de 
andere studies met  chronisch NSAID gebruikers61, 64, 66 en de subanal yse van beide meta-
analyses67,68 waarin ook geen voordeel van H. pylori eradicatie wordt gezien.

Een mogelijke verklaring voor het feit dat H. pylori eradicatie wel eff ect heeft  in NSAID-
naïeve patiënten en niet in patiënten die chronisch NSAIDs gebruiken is dat het risico op 
ulcuscomplicaties het grootst is in het eerste jaar van NSAID gebruik70 alhoewel er een 
risico blijft  bestaan gedurende de hele periode van het gebruik. Daardoor zouden veel 
van de patiënten met het hoogste risico al gestopt kunnen zijn met NSAID gebruik (door 
ulcus complicaties of klachten) en worden dus niet in studies met langdurige NSAID–
gebruik geïncludeerd. De studies met langdurig NSAID gebruikers includeren patiënten 
met lagere ulcusrisico’s. De absolute risicoreductie verkregen door H. pylori eradicatie 
hangt af van het baseline risico en daardoor is het in deze populatie met laag ulcusrisico 
moeilijk om een eff ect aan te tonen (bijvoorbeeld alleen door grote sample size, type II 
error). Natuurlijk kan men zich afvragen of er sprake is van een klinische relevantie als er 
erg grote sample sizes nodig zijn.

In geval van secundaire preventie van gastro-duodenale ulcera (patiënten hebben al een 
gastro-duodenale ulcus) bij chronisch NSAID gebruikers toonde Hawkey et al. aan dat 
H. pylori eradicatie niet beter is dan alleen een PPI om recidief ulc us te voorkomen na 
6 maanden61. In een meta-analyse had H. pylori eradicatie wel gunstig eff ect op het 
voorkomen van een re cidief gastro-duodenaal ulcus67. Het is dan ook goed voor te stel-
len dat de huidige richtlijnen aanbevelen om bij iedereen met een ulcus H. pylori te 
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testen en te behandelen onafh ankelijk of er NSAID gebruikt is maar patiënten met lang-
durig gebruik van NSAIDs een onderhou dsbehandeling met PPI te geven38, 71, 72.

Een beperking van alle studies inclusief de studies die in dit proefschrift  beschreven zijn 
is de beperkte follow-up. De meeste studies gaven alleen korte termijn data: variërend 
van 1 tot 6 maanden, met uitschieters naar 1 jaar (in de studies in dit proefschrift  en-
doscopische follow-up van 3 maanden en klinische follow-up van 1 jaar). Eradicatie van 
H. pylori is weliswaar een permanente interventie aangezien de kans op re-infectie erg 
klein is73 en men verwacht dat dit eff ect blijft  bestaan, maar het eff ect op lange termijn 
(het later ontstaan van gastro-duodenale ulcera) is niet bekend bij patiënten met lang-
durig NSAID-gebruik.

Een opvallende bevinding in [Hoofdstuk 4] is dat bij patiënten zowel met als zonder 
maagbeschermer het aantal gastro-intestinale ulcera en complicaties opmerkelijk laag 
(4%) was ten opzichte van andere klinische trials ter preventie van NSAID gerel ateerde 
gastro-duodenale schade22, 74. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de studiepopulatie 
echt de dagelijkse praktijk representeert van patiënten die door co-medicatie een hoger 
(aspirine) of lager (maagbeschermer of COXIB) risico op NSAID gastropathie hadden. Dit 
heeft  geresulteerd in een studiepopulatie waarvan de helft  van de patiënten langdurig 
een maagbeschermer en/of een COXIB gebruikte. De omvang van de morbiditeit van 
NSAID gerelateerde gastro-duodenale schade is kleiner dan voorheen. Dit komt overeen 
met onderzo ek zowel uit de Ve renigde Staten75 als in Nederland76, 77 waar een dalende 
incidentie van NSAID-gastropathie wordt waargenomen in een populatie van patiën-
ten met reumatische ziekten. Een van de verklaringen hiervoor is dat er veel minder 
nsNSAIDs worden gebruikt in deze populatie, deels door het vervangen door COXIBs, 
maar waarschijnlijker is dat het gebruik van NSAIDs minder nodig is aangezien reuma-
tische ziekten beter en intensiever behandeld worden dan vroeger door het gebruik van 
de zogeheten biologicals en betere behandelstrategieën78.

De incidentie van ulcera was dusdanig laag in deze populatie van langdurig NSAID 
gebruikers met reumatische ziekte dat verdere verbetering door H. pylori eradicatie be-
perkt zal zijn en het dus geen belangrijk klinisch relevant probleem meer is maar eerder 
een theoretisch probleem.

In bovenstaande studie is het ook eff ect van H. pylori eradicatie op de histologie van de 
maagmucosa onderzocht en is beschreven in [Hoofdstuk 5]. Voor dit onderzoek zijn 
alle biopten die zijn genomen in het kader van het in [Hoofdstuk 4] beschreven onder-
zoek in een hematoxyline-eosine kleuring histologisch gescoord volgens de updated 
 Sydney classifi catie voor actieve en chronische ontsteking, aanwezigheid van glandu-
laire atrofi e, intestinale metaplasie en H. pylori densiteit. Er waren van 305 patiënten 
biopten aanwezig voor histologische scoring. In de groep die H. pylori eradicatie had 
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ontvangen was signifi cant minder acute en chronische ontsteking te zien in zowel het 
corpus als in het antrum van de maag ondanks dat NSAID gebruik voortgezet werd. Zo 
werd in het corpus en het antrum matig tot ernstige acute ontsteking gezien in respec-
tievelijk 4% en 3% in de eradicatiegroep en respectievelijk 35% en 27% in de placebo 
groep (P<0.001). Matig tot ernstige chronische infl ammatie werd in corpus en antrum 
gevonden in respectievelijk 28% en 51% in de eradicatiegroep en in respectievelijk 65% 
en 76% in de placebogroep. Verder werd in het corpus duidelijk minder matig tot ern-
stige atrofi e gevonden in de eradicatiegroep (10%) in vergelijking met de placebogroep 
(22%, P=0.006). Er werden geen verschillen gevonden voor intestinale metaplasie en 
atrofi e. Het is al lange tijd bekend dat in niet-NSAID gebruikers actieve en chronische 
ontsteking verb etert na eradicatie van H. pylori79-81. Nu is dat ook beschreven in een gro-
te groep NSAID gebruikers. Deze bevindingen zijn opvallend omdat endoscopisch geen 
verschil voor de beide groepen werd gevonden [Hoofdstuk 4] voor het de ontwikkeling 
van ulcera en erosies. Er is een relatie beschreven tussen de mate van ontsteking in 
histologische beoordeling en het risico op gastro-duodenale u lcera in langdurig NSAID-
gebruikers82. Dit zou de gedachte kunnen ondersteunen dat H. pylori eradicatie NSAID 
gastropathie zou kunnen (helpen) voorkomen.

Aangezien onze populatie alleen uit NSAIDs gebruikers bestond, konden we geen 
uitspraken doen over eff ect van NSAIDs op de mate van de histologische afwijkingen. 
Verder werd in deze studie een groter eff ect van H. pylori eradicatie gezien bij patiën ten 
die maagbeschermers gebruiken dan bij chronisch NSAID gebruikers zonder maagbe-
schermers voor het voorkomen van chronische ontsteking in het corpus. Er is aange-
toond dat gedurende langdurig PPI gebruik een H. pylori geassocieerde gastritis van met 
name het antrum uitbreidt naar een corpus predominante gastritis. Dit wordt geas-
socieerd met versnelde  progressie naar atrofi sche gastritis83, wat een premaligne af-
wijking is. Er is geen bewijs dat door H. pylori eradicatie in deze groep de ontwikkeling 
van maagcarcinoom wordt voorkomen maar er zijn studies waarin bij patiënten  met 
PPI vaker maagkanker wordt gezien84. Waarschijnlijk is daar sprake van ‘confounding by 
indication’ maar wel wordt er in een recente Europese richtlijn (2012) geadviseerd om 
H. pylori eradicatie te overwegen bij patiënten die chronisch (> 1 jaar) maagbescher-
mers gebruiken  om daarmee maagcarcinoom te voorkomen38. Vooralsnog zal er eerst 
meer onderzoek moeten volgen alvorens een test- en behandelstrategie van H. pylori 
verdedigd kan worden voor alle patiënten met of zonder NSAIDs met het doel maagcar-
cinoom te voorkomen.

In [Hoofdstuk 6] wordt een vooraf geplande post hoc analysis beschreven van de kli-
nische gerandomiseerde trial zoals is beschreven in [Hoofdstuk 4]. In deze post-hoc 
analyse werden patiënten met en zonder maagzweren vergeleken naar het gebruik van 
COX-2 selectieve en niet-selectieve NSAIDs en voor mogelijke andere confounders voor 
het optreden van ulcera. Van de 301 patiënten die een endoscopie ondergingen, hadden 
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6 (4%) patiënten in de eradicatiegroep een ulcus en 8 (5%) patiënten in de placebogroep 
(P=0.65). Geen (0%) van de patiënten met een maag of duodenum ulcus en 80 (28%) 
patiënten zonder ulcus gebruikten selectieve NSAIDs (P=0.02). Patiënten met een ulcus 
gebruikten signifi cant vaker een concomitante lage dosis aspirine dan patiënten zonder 
gastro-duodenaal ulcus: 4 (29%) patiënten in de ulcusgroep versus 27 (9%) in patiënten 
zonder ulcus (P=0.02). Er werd geen verschil gevonden voor het gebruik van PPI, H2-
receptorantagonisten en prostaglandine analogen tussen patiënten met of zonder ulcus 
in maag of duodenum (P=0.48). Zoals in vele andere studies, is ook in dit onderzoek 
gebruik van COX-2 selectieve NSAIDs geassocieerd met een lager ulcusrisico dan het 
gebruik van nsNSAIDs. Gezien de lage ulcusaantallen kon geen uitspraak gedaan wor-
den over verschil in het eff ect van H. pylori eradicatie voor nsNSAID en selectieve NSAID 
gebruikers, maar H. pylori eradicatie lijkt het risico niet verder te verminderen. Ten tijde 
van de start van deze studie werden de selectieve COX-2 NSAIDS, rofecoxib en celecoxib 
net geïntroduceerd in Nederland en deze werden dan ook relatief weinig frequent ge-
bruikt in de studiepopulatie (resp. 7% en 1%). In dit onderzoek werden de meer COX-2 
specifi eke NSAIDs (met minder sterke werking op de COX-2-receptor dan COXIBs) zoals 
nabumetone en meloxicam vaker gebruikt (11% en 6%) en bij deze analyse in de groep 
selectieve NSAIDs ingedeeld.

Hoofstukken zeven en acht beschrijven de waarde van diagnostische testen ter controle 
van een H. pylori eradicatie zoals serologie, kweek en histologie en de effi  ciency van de 
gevolgde test-en-behandel strategie. [Hoofdstuk 7] presenteert een post-hoc analyse 
van een gerandomiseerde klinische studie van H. pylori positieve patiënten met lang-
durig NSAID gebruik vanwege reumatische ziekten, waarin wordt onderzocht wat de 
beste manier is om een persisterende H. pylori infectie dan wel succesvolle eradicatie na 
therapie te kunnen vaststellen. In deze klinische studie werd H. pylori vastgesteld door 
middel van serologisch onderzoek naar anti-H. pylori IgG-antilichamen. H. pylori posi-
tieve patiënten werden gerandomiseerd voor eradicatie triple therapie of placebo met 
controle endoscopie na 3 maanden en nogmaals serologie na 12 maanden. In de post 
hoc analyse vergeleken we herhaalde H. pylori antilichaam titers, hematoxyline en eo-
sine (H&E) kleuringen, immunohistochemische (IHC) kleuringen van biopten en kweek 
van H. pylori in de biopten van alle patiënten, om de sensitiviteit en specifi citeit van deze 
verschillende detectie methoden vast te stellen. Verder bepaalden we of toevoeging 
van IHC kleuringen aan H&E kleuringen de histologische detectie van H. pylori in deze 
patiënten verbetert. Overeenstemmend met de gouden standaard criteria bestaande 
uit óf een positieve kweek óf zowel een positief histologisch onderzoek als een positieve 
serologische test, was H. pylori eradicatie therapie in 90% van de patiënten succesvol. 
Kweken leverden 100% sensitiviteit maar de specifi citeit was 82% en 73% na eradicatie. 
Histologisch onderzoek met H&E of IHC kleuringen leverde een sensitiviteit en specifi -
citeit tussen 93% en 99%. De toevoeging van IHC verbeterde de resultaten niet. Verder 
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werden receiver operating characteristics (ROC) curves van de herhaalde serologische 
testresultaten berekend. De ROC curve voor percentuele verandering van H. pylori IgG 
antilichaam titers had een betere diagnostisch power voor het identifi ceren van H. py-
lori negatieve patiënten dan de absolute verandering van de titers. Het optimale afk ap-
punt in deze ROC curves was 21% daling na 3 maanden en 58% daling na 12 maanden, 
corresponderend met een sensitiviteit van respectievelijk 64% en 87% en specifi citeit 
van respectievelijk 81% en 74%. Deze getallen zijn niet ideaal en tegenwoordig is voor 
follow-up van H. pylori eradicatie geen rol meer voor serologie en zijn ureum adem 
testen of feces antigen tes ten betere niet-invasieve alternatieven38. Indien er toch een 
indicatie is voor controle endoscopie zijn de biopsie-gebaseerde technieken zoals kweek 
en histologisch onderzoek goede method es om de H. pylori status te controleren38. In 
[Hoofdstuk 8] wordt doelmatigheid van een serologische ‘test en behandel strategie’ 
van H. pylori bij patiënten met een reumatologische ziekte en langdurig NSAID gebruik 
beschreven. In Nederland bestaat de behandeling van eerste keuze voor eradicatie van 
H. pylori uit een 7-daagse triple-therapie met een PPI, amoxicilline en clarithromycin 
of metronidazole. Dit onderzoek dat plaats vond van 2000 tot 2002 was deel van het 
nationale, multicenter gerandomiseerde onderzoek dat is beschreven in [Hoofdstuk 4]. 
Patiënten werden gescreend met serologie voor H. pylori IgG antilichamen en indien 
ze positief waren, werden ze geïncludeerd in de studie en gerandomiseerd voor of era-
dicatietherapie óf placebo. Na 3 maanden follow-up werd er en gastroscopie verricht 
waarbij biopten werden genomen van antrum en corpus van de maag. Deze biopten 
werden door middel van kweek en histologisch onderzoek onderzocht op aanwezigheid 
van H. pylori. De belangrijkste conclusies van dit onderzoek waren: ten eerste dat een 
7-daagse PPI-gebaseerde triple eradicatie therapie adequaat was in 87% van de patiën-
ten zonder vooraf testen op gevoeligheid voor antibiotica. Ten tweede kon in 21% van 
de patiënten in de placebogroep de positieve H. pylori serologie niet bevestigd worden 
door aanwezigheid van H. pylori in kweek en histologie, en dit impliceert dat mogelijk 
een vijfde onnodig eradicatietherapie ontvangen heeft . Ten derde, therapietrouw was 
een erg belangrijke factor voor succesvolle eradicatie van H. pylori. H. pylori was suc-
cesvol geëradiceerd in 91% van de patiënten die volledig trouw zijn geweest bij het in-
nemen van de medicatie, vergeleken met 50% bij diegenen die dat niet waren geweest 
(verschil van 41%; 95% CI 18-63%). Als laatste valt op te merken dat de prevalentie van 
de antibiotische resistentie in H. pylori erg laag was. De gevonden resistentie percen-
tages in de geïsoleerde stammen van de placebogroep waren, 4% voor clarithromycin, 
19% voor metronidazole, 1% voor amoxicilline en 2% voor tetracycline. Resistentie voor 
antibiotica in H. pylori is van belang aangezien resistentie een belangrijke rol speelt bij 
het falen van de therapie. De antibiotica resistentiepercentages voor metronidazole en 
clarithromycin in deze populatie zijn vrijwel even laag als in andere studies  in Nederland 
i n afgelopen jaren 1997-199885 en 1997-200286-90. Zover bekend, zijn er geen nieuwere 
data van primaire H. pylori  resistentie tegen antibiotica in Nederland91, 92. Derhalve is het 
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goed te verdedigen om te starten met standaard triple therapie (PPI-claritromycine en 
amoxicilline) zonder vooraf gevoeligheid te bepalen.

De onderzoeken in [Hoofdstuk 7 en 8] hebben de beperking dat er niet op baseline 
een endoscopie is verricht maar alleen 3 maanden na eradicatie. Destijds is gekozen 
voor serologie als baseline H. pylori diagnostiek. De belangrijkste redenen waren dat in-
vasieve endoscopie niet haalbaar was in de dagelijkse reumatologische praktijk in niet-
symptomatische patiënten, en dat serologie, als goedkoop en overal beschikbaar alter-
natief, goed uit  verschillende validatie studies was gekomen93-96. Het gebruik van PPI (in 
dit onderzoek 37% van de populatie) kan fout-negatieve uitkomst van zowel invasieve 
als niet invasieve testen, zoals kweek, histologie, ureum adem test en ook feces antigen 
test, opleveren en moet daar om minimaal twee weken tevoren gestopt worden97. In 
een populatie met chronisch NSAID gebruik is het stoppen van PPI in studieverband 
bovendien niet ethisch. Ten tijde van de start van dit onderzoek waren H. pylori fecale 
antigen testen niet beschikbaar.

Conclusie

De incidentie van maag- en duodenale ulcera nam tijdens de eerste helft  van de 20e 
eeuw epidemische vormen aan98. Sindsdien hebben nieuwe inzichten en medische 
innovaties geleid tot enorme verbeteringen bij de behandeling van gastro-duodenale 
 ulcera en is niet alleen de morbiditeit sterk afgenomen maar ook de sterft e door gastro-
duodenale ulcera is met 75% gedaald sinds de jaren ’8098. Deze afname kan verklaard 
worden door verschillende factoren zowel in de algemene als in de reumatologische 
populatie: de ontdekking van H. pylori en eradicatie daarvan, later de geleidelijke da-
ling van de prevalentie van H. pylori, introductie van zuurremmende medicijnen zoals 
H2-receptorantagonisten en PPI (in de late jaren 1970 en 1980), de introductie van di-
agnostische en therapeutische endoscopie, ontwikkeling van richtlijnen ter preventie 
van NSAID gerelateerde gastro-duodenale schade (in Nederland in 2003) en de komst 
van de COXIBs (begin jaren 2000), en specifi ek voor de reumatologische praktijk: inten-
sievere en betere behandeling van infl ammatoire reumatische aandoeningen waardoor 
NSAIDs als pijnstiller minder nodig is.

Er zijn gedurende de afgelopen jaren meerdere studies verschenen waarin H. pylori era-
dicatie bij NSAID gebruikers is onderzocht. Voorafgaand aan NSAID gebruik lijkt eradica-
tie van H. pylori wel zin te hebben maar dit is in de praktijk niet of nauwelijks haalbaar. 
Immers patiënten met veel klachten zullen niet willen wachten met NSAID gebruik om 
eerst H. pylori diagnostiek en eradicatie te ondergaan. Bij chronisch NSAID gebruikers 
is het niet zinvol om H. pylori te eradiceren om gastro-duodenale ulcera en de compli-
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caties hiervan te voorkomen, zoals ook bleek uit ons onderzoek. Een verklaring voor 
het verschil in eff ect van H. pylori tussen NSAID naïeve patiënten en langdurig NSAID 
gebruikers is dat het risico op ulcera zodanig laag is in patiënten die langdurig NSAIDs 
verdragen dat H. pylori eradicatie dat risico niet verder kan beperken. Dat bleek ook uit 
onze studie: gastro-duodenale ulcera kwamen erg weinig voor in deze populatie van 
langdurig NSAID gebruikers met reumatische ziekte. Dat maakt de aanwezigheid van 
H. pylori in chronisch NSAID gebruikers dus geen belangrijk klinisch relevant probleem 
meer, maar eerder een theoretisch probleem. Ons onderzoek geeft  weinig steun voor 
het actief opsporen van een H. pylori infectie bij patiënten met reumatische aandoe-
ningen en NSAID gebruik. Deze balans wordt nog minder gunstig als de prevalentie van 
H. pylori nog verder daalt. De relatie van H. pylori met maagkanker zou wel een goede 
reden kunnen zijn om H. pylori te eradiceren met name in patiënten met langd urig PPI 
gebruik (als co-medicatie bij NSAIDs)83 maar voorafgaand zal er eerst meer onderzoek 
moeten volgen om een test-en-behandel-strategie van H. pylori te verdedigen in de 
Nederlandse populatie.

Studies die eff ecten op NSAID gerelateerde ulcera bestuderen zijn vaak moeilijk uit te 
voeren gezien de behoeft e aan harde eindpunten zoals endoscopisch bevestigde af-
wijkingen. Om een eff ect van interventie of verschil tussen vergelijkende armen aan te 
tonen is het vaak nodig grote aantallen patiënten te includeren in multicenter studies. 
Toch moet er om verschillende redenen nog aandacht blijven voor NSAID gerelateerde 
complicaties. De adherentie a an de bestaande richtlijnen is verre van ideaal99. De ver-
wachting is dat in tegenstelling tot de reumatologische praktijk waarin NSAID gebruik is 
afgenomen door betere behandeling van de infl ammatoire reumatische aandoeningen, 
het NSAID gebruik onder de algemene bevolking voor aandoeningen aan het bewe-
gingsapparaat juist zal toenemen door vergrijzing. Afgelopen jaren is ook gebleken dat 
de richtlijnen niet meer helemaal up-to-date zijn. Zo zijn er ook bijwerkingen van NSAIDs 
op de lagere tractus digestivus die mogelijk wel beïnvloed w orden door COXIBs maar 
niet door maagbeschermers30 en kan er bij de keuze van NSAID of COXIB en/of maagbe-
schermer rekening gehou den worden met het cardiovasculaire risicoprofi el100-102.
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