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Reikwijdte van dit proefschrift 

Dit proefschrift is gewijd aan het vinden van antwoorden op twee hoofdvragen: 1) Waarom 

is het risico op hart- en vaatziekten (HVZ) verhoogd bij ontstekingsziekten van de 

gewrichten? en 2) hoe kan dit verhoogde HVZ risico worden verminderd? Het bestaat uit 

drie delen. In het eerste deel is de invloed van ontsteking en risicofactoren voor HVZ, 

waaronder nierfunctieverlies, op HVZ bij reumatoïde artritis (RA) patiënten onderzocht. In 

het tweede deel is gekeken naar het effect van (anti-TNF) behandeling op risicofactoren 

voor HVZ bij RA. In het derde deel werd het verband tussen HVZ en twee andere 

reumatische aandoeningen, dat wil zeggen de ziekte van Bechterew oftewel spondylitis 

ankylopoetica (SA) en osteoartritis (OA) bestudeerd. 
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Belangrijkste bevindingen 

Deel 1 Het verband tussen ontsteking en het risico op hart- en vaatziekten bij 

reumatoïde artritis 

Uit voorgaand onderzoek is duidelijk gebleken dat het HVZ risico bij RA patiënten is 

verhoogd en dat ontsteking en de traditionele HVZ risicofactoren een belangrijke causale 

rol spelen. Ook wordt erkend dat deze factoren elkaar beïnvloeden, maar de complexe 

mechanismen hierachter zijn nog niet volledig opgehelderd. In deel 1 hebben we 

geprobeerd om het antwoord op de eerste hoofdvraag van dit proefschrift te verhelderen: 

waarom is het HVZ risico verhoogd bij RA-patiënten? 

 

In hoofdstuk 1.1 hebben we HVZ risico screening volgens de huidige Nederlandse 

richtlijnen toegepast bij RA patienten die regelmatig een bezoek brengen aan de 

polikliniek reumatologie van Reade te Amsterdam of het Antonius Ziekenhuis te Sneek. We 

constateerden bij zestig procent van de RA populatie een hoog (>20%) risico op het 

ontwikkelen van HVZ in de komende 10 jaar. Bovendien werd bijna 60% van de RA 

patiënten niet of onvoldoende behandeld, omdat zij geen cardiovasculaire preventieve 

medicatie, zoals cholesterol of bloeddrukverlagende medicijnen, ontvingen, die volgens 

de richtlijnen wel voorgeschreven hadden moeten worden. Deze resultaten tonen aan dat 

de screening en preventieve behandeling van HVZ risicofactoren ter voorkoming van HVZ 

voor RA-patiënten in de toekomst zal moeten verbeteren. 

 

In hoofdstuk 1.2 hebben we de associatie tussen nierfunctie en HVZ risico bij RA 

patiënten bestudeerd en ontdekt dat een relatief klein verlies van nierfunctie (uitgedrukt 

in 5 ml/min minder glomerulaire filtratie snelheid) leidt tot een 30% verhoogd risico op 

het ontwikkelen van een HVZ. 

 

Pathofysiologisch onderzoek met coronair (kransslagaders) of myocard (hart) weefsel van 

RA-patiënten is zeldzaam. Voor zover wij weten is hoofdstuk 1.3 de eerste studie die het 

ontstekingsproces van niet alleen de kransslagaders maar ook het hart en de kleinere 

slagaders in het hart van RA-patiënten, die een fataal myocardiaal infarct hebben 

doorgemaakt, bestudeert om te kijken naar mechanismen die de verhoogde kans op een 

fatale hartaanval en hartfalen van deze groep patiënten zouden kunnen verklaren. In deze 

case-control autopsie studie werd gekeken naar de aanwezigheid van bepaalde 

ontstekingscellen, zoals neutrofiele granulocyten, lymfocyten, macrofagen en mestcellen, 

in het hartweefsel en in de kransslagaders. Tevens werd de aanwezigheid van het 

advanced glycation endproduct (AGE) N-epsilon-(carboxymethyl)lysine (CML), een 
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ontstekingsbevorderende stof, in het hartvaatstelsel van RA-patiënten met controles 

vergeleken. We vonden significant meer ontsteking op alle weefselniveaus in de RA-

patiënten ten opzichte van de controles: 1) meer lymfocyten en mestcellen in de 

adventitia (buitentste laag) van de kransslagaders die een hartaanval veroorzaakt hebben, 

2) meer CML afzettingen in de kleinere slagaders in het hart en 3) meer lymfocyten en 

macrofagen in hartweefsel aangrenzend aan het hartaanval gebied. Deze bevindingen 

ondersteunen de hypothese dat RA patiënten meer ontsteking vertonen, niet alleen in de 

kransslagaders, maar ook in het hart en in de kleinere slagaders van het hart. Deze 

verhoogde staat van ontsteking kan wellicht de oorzaak zijn van kwetsbaarder plaques in 

de kransslagaders en van meer myocardiale hartweefselbeschadiging na een hartaanval. 

Dit zou niet alleen de hogere incidentie van hartaanvallen, maar ook het hogere 

sterftecijfer na een hartaanval in RA kunnen verklaren. 

 

Deel 2 Hart- en vaatziektenrisico reductie bij reumatoïde artritis 

In deel 2 wordt de tweede hoofdvraag van dit proefschrift behandeld: hoe kunnen we het 

verhoogde HVZ risico bij RA verminderen. Anti-tumor necrosis factor (TNF) therapie is een 

algemeen toegepast anti-reumatische behandeling met sterke ontstekingsremmende 

werking. In hoofdstuk 2.1 en 2.2 evalueerden we het effect van anti-TNF therapie op 

verschillende HVZ risicofactoren. 

 

In hoofdstuk 2.1 werd de invloed van anti-TNF therapie op insulineresistentie (IR), de β-

celfunctie van de alvleesklier en de lichaamssamenstelling bij RA-patiënten onderzocht 

met osteoartrose (OA) patiënten als controles. De resultaten van deze studie toonden een 

duidelijk verband tussen ontsteking, IR en β-celfunctie, aangezien IR en β-celfunctie 

duidelijk hoger waren in de RA groep versus de OA groep. Bovendien waren de IR en β-

celfunctie het hoogst in de RA-patiënten met een CRP-waarde van >10 mg/l, wat een 

relatie met ontsteking suggereert. We concludeerden dat anti-TNF therapie niet alleen IR 

en β-celfunctie, maar ook de lichaamssamenstelling van RA patiënten verbetert. 

 

Hoofdstuk 2.2 beschrijft het onderzoek naar het effect van anti-TNF therapie op het 

cholesterolprofiel en vooral op de high-density lipoproteïne (HDL) samenstelling. Dit 

onderzoek toonde aan dat anti-TNF therapie het atherosclerotisch profiel van HDL 

hersteld. Dit zou uiteindelijk kunnen leiden tot een verminderd HVZ risico. 

 

In hoofdstuk 2.3 opperen we een hypothese dat andere therapieën die HDL verhogen of 

het profiel van HDL optimaliseren door de HDL-eiwitsamenstelling zo te veranderen dat 
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het weer ontstekingsremmende eigenschappen krijgt, het HVZ risico kan verminderen, 

vooral in ontstekingsziekten zoals RA, waarin HDL vaak ontstekingsbevorderende 

eigenschappen vertoond. Een geneesmiddel dat nog niet optimaal bestudeerd is, is 

bijvoorbeeld niacine, een nicotinezuur, waarvan bekend is dat het HDL kan verhogen. Of 

dit medicijn ook de HDL-samenstelling verandert, is nog onbekend. 

 

Deel 3 hart- en vaatziekten bij de ziekte van Bechterew en osteoarthritis 

In hoofdstuk 3.1 wordt de prevalentie en behandeling van traditionele HVZ risicofactoren 

in een groep SA patiënten met actieve ziekte onderzocht. Gegevens toonden een hogere 

prevalentie van hoge bloeddruk en roken bij SA patiënten vergeleken met de algemene 

bevolking. Bij meer dan een derde van de patiënten was HVZ risicovermindering 

noodzakelijk. Alhoewel de meesten van deze patiënten een vorm van behandeling 

ontvingen om het HVZ risico te reduceren, werden in driekwart van de patiënten de 

behandeldoelen niet verwezenlijkt. Daarom is het noodzakelijk dat de kwaliteit van HVZ 

risico screening en behandeling in SA patiënten in de toekomst wordt verbeterd. 

 

In hoofdstuk 3.2 hebben we gekeken naar de associatie van HVZ met biomechanische 

factoren, waaronder spierkracht, proprioceptieve nauwkeurigheid en beperkingen in 

fysieke activiteit bij patiënten met knie en/of heup OA die deelnamen aan het Amsterdam 

Artrose (AMS-OA) cohortonderzoek. Uit onze gegevens is gebleken dat OA patiënten met 

hart- en vaatziekten meer beperkingen in fysieke activiteit ondervinden. Daarnaast bleken 

ook de proprioceptieve nauwkeurigheid en spierkracht bij artrose patiënten met HVZ 

verminderd in vergelijking met degenen zonder HVZ. Deze bevindingen onderstrepen de 

noodzaak van een interventie op maat, om niet alleen de behandeling van OA, maar ook 

de kans op HVZ bij OA patiënten te verminderen. 
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Generaliseerbaarheid 

In dit proefschrift wordt het verband tussen ontsteking en een verhoogd cardiovasculair 

risico in RA op verschillende manieren bevestigd. De verhoogde prevalentie van 

ontstekingscellen en CML in de kransslagaders en hartspier van RA patiënten versus 

controles laat de directe werking van ontsteking op hart en bloedvaten zien. Maar ook HVZ 

risicofactoren, zoals IR, het lipidenprofiel en de lichaamssamenstelling worden beïnvloed 

door ontsteking, waardoor een totaal proatherogeen profiel ontstaat bij RA patiënten met 

actieve ziekte. Deze bevindingen suggereren dat een optimale behandeling van ontsteking 

bij RA niet alleen ziekteactiviteit maar ook het HVZ risico verminderen. Dit wordt ook 

geïllustreerd in dit proefschrift, omdat anti-TNF-therapie niet alleen effectief blijkt in het 

verbeteren van IR en β-cel functie in RA, maar ook in het verbeteren van de 

lichaamssamenstelling en de HDL-eiwitsamenstelling. 

Bovendien toont dit proefschrift dat zowel in RA als in AS traditionele HVZ risicofactoren 

bijdragen aan een hoger HVZ risico. Helaas blijkt dat de meerderheid van RA en AS 

patiënten met een hoog HVZ risico, vooralsnog niet of onvoldoende wordt behandeld om 

het HVZ risico te reduceren. Dit suggereert dat het optimaliseren van de screening en 

behandeling van HVZ risicofactoren bij deze patiënten waarschijnlijk een effectieve 

manier is om het verhoogde HVZ risico te verminderen. 
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Toekomstig onderzoek 

Dit proefschrift levert nieuw bewijs dat zowel ontsteking als traditionele HVZ 

risicofactoren een belangrijke rol spelen in de relatie tussen HVZ risico en reumatische 

ziekten. De komende jaren zullen de onderliggende complexe pathofysiologische 

mechanismen verder moeten worden ontrafeld om effectief het verhoogd HVZ risico bij 

chronische ontstekingsziekten te bestrijden. Verschillende onderzoeksonderwerpen 

verdienen aandacht: 

• De huidige HVZ risico screeningsinstrumenten zijn suboptimaal voor het voorspellen 

van toekomstige HVZ risico bij patienten met chronische ontstekingsziekten. Dit 

betekent dat grote datasets met epidemiologische en antropometrische gegevens, 

inclusief biobank met bloed- en weefselmonsters, nodig zijn om nieuwe HVZ risico 

screeningsinstrumenten te ontwikkelen die beter geschikt zijn om HVZ risico bij 

chronische ontstekingsziekten te voorspellen. Bij voorkeur zouden deze gegevens 

moeten worden verzameld in het vroegste stadium van de ziekte of zelfs al vóór het 

eigenlijke begin van de ziekte (preventie cohorten) om te kunnen bepalen wanneer 

het HVZ risico begint te stijgen. Nieuwe biomarkers die verder onderzoek verdienen 

zijn AGEs, en de adipocytokines, waaronder omentin-1, een secretorisch eiwit dat 

selectief aanwezig is in visceraal vetweefsel (om de buikorganen) maar niet in 

onderhuids vetweefsel en osteoprotegerine, een cytokine receptor en lid van de 

tumor necrosis factor receptor superfamilie. Ook genetische aanleg moet worden 

onderzocht om te kijken naar genetische samenstellingen (polymorfismen) die 

personen vatbaarder maken voor het ontwikkelen van HVZ en chronische 

ontstekingsziekten. 

• Gerandomiseerd gecontroleerde studies zouden uitgevoerd moeten worden om de 

impact van verschillende anti-reumatische medicijnen op HVZ risicoreductie te 

vergelijken. Helaas zijn studies met een lange follow-up nodig om daadwerkelijk 

vermindering van HVZ-events te meten. Deze studies leveren meer inzicht in het 

optimaal reduceren van HVZ risico, maar kunnen ook zorgen voor meer inzicht in de 

pathofysiologische mechanismen achter het verhoogde HVZ risico. 

• De optimale HVZ risico screening en behandelstrategie zou verder ontwikkeld moeten 

worden. Dient dit te worden uitgevoerd door de reumatologen, de huisarts of is een 

vorm van samenwerking de beste optie? Hoe kunnen patiënten worden gemotiveerd 

om fysiek actief te zijn wanneer ze pijn en functionele beperkingen ervaren? Zijn er 

HVZ risicoverlagende geneesmiddelen die niet alleen HVZ risico verminderen, maar 

ook ontsteking en daardoor ziekte-activiteit (bijvoorbeeld statines 

(cholesterolverlagers), angiotensine converting enzymen, niacine of liraglutide)? 
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• RA-patiënten zijn overgevoelig voor het ontwikkelen van (diastolisch) hartfalen, 

fataal hartinfarct en plotselinge hartdood. Echter, slechts drie pathologische studies 

hebben onderzoek gedaan naar ontsteking in de kransslagaders en tot op heden heeft 

slechts één onderzoek (zie hoofdstuk 1.3) gekeken naar ontsteking in het hartweefsel 

en de kleinere slagaders in het hart om te kijken naar het effect van RA op deze 

weefsels. Helaas zijn dit kleine studies, omdat weefselmonsters van hart en 

kransslagaders van levende RA patienten (bijvoorbeeld bypass grafts van 

kransslagaders) moeilijk te verkrijgen zijn. Grotere pathologie studies met hart- en 

vaatweefsel in RA zijn nodig, bijvoorbeeld middels grote autopsie weefselbanken, 

maar ook diermodellen (bijvoorbeeld ratten met RA) kunnen uitkomst bieden. 

Belangrijk vervolgonderzoek is om uit te vinden of de lymfocyten, macrofagen en 

mestcellen die vaker lijken voor te komen in kransslagaders en hartspierweefsel van 

RA-patiënten na een hartinfarct ook daadwerkelijk actief zijn (cytokines produceren) 

en wanneer ze verschijnen, vóór of na het myocardinfarct. 

• Een ander interessant onderzoeksgebied is het effect van ontsteking op spier- en 

vetweefsel. Beide weefsels zijn weinig bestudeerd in RA. Reumatoïde cachexie wordt 

gekenmerkt door verlies van spierweefsel en in dit proefschrift vonden we dat HVZ in 

OA is geassocieerd met een daling in spierkracht, maar de exacte pathofysiologische 

mechanismen achter deze bevindingen zijn nog lang niet ontrafeld. Studies waarbij 

spierweefsel biopsieën worden verricht zijn nodig om te zoeken naar de mechanismen 

die leiden tot spierzwakte en -verlies bij patienten met chronische 

ontstekingsziekten, zoals RA, AS en OA. Vetweefsel is verdeeld in drie soorten: wit, 

bruin en beige, echter in RA is de verdeling en de functie van deze drie soorten 

vetweefsel en hun relatie tot het HVZ risico nog volstrekt onbekend. Is 'bruinen' (het 

veranderen van witte vetcellen in bruine vetcellen) een mogelijke therapeutische 

optie in RA, of is het één van de redenen dat RA-patiënten cachectisch worden? Dit is 

een belangrijk toekomstig onderzoeksveld dat nog volledig open ligt. 
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Conclusies / praktische implicaties 

Dit proefschrift toont aan dat het overtollige HVZ risico bij chronische ontstekingsziekten 

voor een groot deel te wijten is aan een complex samenspel tussen ontsteking en de 

traditionele HVZ risicofactoren. Dit betekent dat zowel het optimaliseren van 

ontstekingsremmende behandeling om de ziekteactiviteit te onderdukken als HVZ risico 

management ter verbetering van de traditionele HVZ risicofactoren noodzakelijk zijn om 

het verhoogde HVZ risico bij deze populatie te verlagen. Toekomstig onderzoek is nodig 

om te zien of deze maatregelen samen het gewenste effect hebben op het verhoogde HVZ 

risico in de RA populatie. 
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