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INTRODUCTIE

Ongeveer 1% van de Nederlandse bevolking lijdt aan reumatoïde artritis (RA), 
reuma in de volksmond. De impact van deze ziekte beïnvloedt vele aspecten 
van het leven van de patiënt. Om deze verschillende aspecten in kaart te 
brengen, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization; 
WHO) een model gemaakt om de impact van een ziekte vanuit vele kanten 
te belichten: de internationale classificatie voor het menselijk functioneren 
(International Classification of Functioning, Disability and Health; ICF). In dit 
model (zie figuur 1) wordt het menselijk functioneren vanuit vijf factoren 
bekeken: ‘lichamelijke functies en structuren’, ‘activiteiten’, ‘participatie’, 
‘omgevingsfactoren’ en ‘persoonlijke factoren’. Al deze factoren beïnvloeden 
elkaar onderling. Onderzoeken naar reuma rapporteren bijna alleen resultaten 
over de component ‘lichamelijke functies en structuren’ en ook over het 
dagelijks functioneren. Door een ziekte vanuit het ICF model te bekijken, krijg 
je een completer beeld van de impact van een aandoening of ziekte.

GEZONDHEIDSCONDITIE 
(aandoening of ziekte)

ACTIVITEITEN 
(grenzen)

PERSOONLIJKE 
FACTORENOMGEVINGSFACTOREN

PARTICIPATIE
(beperkingen)

LICHAMELIJKE 
FUNCTIES & 
STRUCTUREN 
(afwijkingen)

Contextuele factoren

Figuur 1 WHO ICF model [1]
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Het ziekte perspectief
De behandeling van RA is flink veranderd in de laatste decennia. Toen er 
medicatie voor RA beschikbaar kwam, werd het ‘piramide model’ gehanteerd: 
je startte met ontstekingsremmers zoals ibuprofen. Als dit niet voldoende hielp, 
dan kreeg je een conventioneel anti-reumatisch medicijn (disease modifying 
anti rheumatic drug; DMARD) erbij, zoals sulfasalazine of hydroxychloroquine. 
Glucocorticoïden (zoals prednison) en andere immuun-onderdrukkende 
medicatie werden zoveel mogelijk vermeden. In de jaren ’80 van de vorige eeuw 
werd methotrexaat weer meer toegepast, in hogere doseringen. Als we kijken 
naar alle resultaten van onderzoeken die naar deze medicijnen zijn gedaan, dan 
heeft ons dat geleerd dat deze medicijnen drie tot zes maanden nodig hebben 
om te gaan werken en dat schade aan de gewrichten in die periode al had 
plaats gevonden. Uiteindelijk werd methotrexaat (met doseringen van 20-30 
mg/week) de eerste keuze voor de behandeling van reuma, en het ‘omgekeerde 
piramide model’ werd toegepast: je startte met agressieve behandeling welke 
bestaat uit een combinatie van verschillende anti-reumatische medicijnen. 
De medicatie werd alleen verminderd als je klinisch gezien verbeteringen in 
je ziekte liet zien (bijvoorbeeld een verbetering van de ziekteactiviteit score). 
De hypothese van dit model was, dat als je de ziekte in het begin agressief 
behandelde, dit resulteerde in positieve effecten op langere termijn (‘window 
of oppertunity’). 

De COBRA (Combinatietherapie bij Reumatoïde Artritis) strategie, 
welke prednison bevat, is de eerste agressieve combinatietherapie strategie 
gebaseerd op het ‘omgekeerde piramide model’. Het effect van deze strategie 
werd in de Behandel Strategieën (BeSt) studie wederom onderzocht: COBRA 
strategie bleek weer superieur te zijn aan behandeling met monotherapie 
of een step-up strategie, maar werkte net zo goed als behandeling met een 
biological medicijn. Ondanks dat resultaten van onderzoeken lieten zien dat 
COBRA strategie erg effectief is in de behandeling van reuma, werd het in de 
dagelijkse praktijk minimaal toegepast door reumatologen. Reumatologen 
gaven aan dat zij hun patiënten voornamelijk behandelden met alleen 
methotrexaat en daarbij prednison, beide in verschillende doseringen. 
Gebaseerd op deze gegevens werd de COBRA-light strategie ontwikkeld door 
een samenwerking tussen verschillende reumatologen. Om te onderzoeken of 
de COBRA-light strategie net zo goed werkte als de COBRA strategie, werd er 
een onderzoek gestart: de COBRA-light studie (hoofdstuk 2-4). 
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Het ‘functioneren’ perspectief
Als je vanuit het ICF model naar ziekte kijkt, dan moet je ook onderzoeken wat 
de effecten zijn van reuma op ‘activiteiten en participatie’ en op ‘omgevings- 
en persoonlijke factoren’. Deze factoren omvatten onder andere dagelijkse 
activiteiten (huishouden, zelfverzorging), relaties met derden, het uitvoeren 
van activiteiten in je vrije tijd, uitvoeren van betaald en onbetaald werk, en 
participeren in je sociale netwerk. Vanuit een initiatief van de Europese 
Organisatie voor Reumatologie (European League Against Rheumatism; 
EULAR) is er een vragenlijst ontwikkeld in 2008 die deze patiënt gerapporteerde 
uitkomstmaten meenam: de Reumatoïde Artritis Impact van Ziekte score 
(Rheumatoid Arthritis Impact of Disease score; RAID). Voordat we deze 
vragenlijst in Nederland konden implementeren, vonden we het belangrijk 
dat we eerst de content validiteit en begrijpelijkheid van de vragenlijst 
onderzochten. Dit heb ik gedaan door focus groep interviews te houden met 
patiënten en de RAID score met de WHO ICF core set voor RA te vergelijken 
(hoofdstuk 5).

Ook werk is een belangrijk item voor patiënten. Ondanks dat we 
tegenwoordig de ziekte goed onder controle hebben, blijkt dat reuma nog 
steeds een grote impact heeft op betaald werk. Vergeleken met de algemene 
bevolking hebben 12-20% van de Nederlanders met reuma geen betaalde 
baan, hebben ze vaak 2-3 keer meer ziekteverzuim dagen en zijn ze ongeveer 
7 keer zo vaak arbeidsongeschikt. Het algemene idee dat heerst op het 
gebied van kosten-effectiviteitsanalyse, is als je vroeg begint met biological 
medicijnen in de behandeling voor reuma, dit de productiviteitsverliezen 
kan verlagen, alsmede ook ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Zeker in 
vergelijking met reguliere medicijnen die goedkoper zijn. Als de hoge kosten 
van biological medicijnen worden gecompenseerd door besparing in indirecte 
zorgkosten (kosten door arbeidsverlies), dan zouden de totale kosten voor de 
zorg van reuma omlaag kunnen gaan. Door het uitvoeren van een systematisch 
literatuuronderzoek hebben we gekeken wat het effect is van biological 
medicijnen op productiviteitsverlies en ziekteverzuim (hoofdstuk 6).

Er zijn maar een paar studies die gekeken hebben naar de werking van 
intensieve therapie met traditionele geneesmiddelen (zoals COBRA en COBRA-
light strategie) op betaald werk. Daarom hebben we in hoofdstuk 7 gekeken 
of het effect van intensieve behandeling met combinatie therapieën (COBRA 
en COBRA-light) een positief effect op werk laten zien. Hierbij hebben we 
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gekeken naar associaties tussen ziekte-, persoonlijke- en werkvariabelen met 
ziekteverzuim. Ook hebben we gekeken of we konden voorspellen wat het 
risico zou zijn op het nog hebben van ziekteverzuim 1 jaar na het starten met 
COBRA of COBRA-light strategie.

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN EN CONCLUSIES 
 
Sectie 1 DE COBRA-LIGHT STRATEGIE

Hoofdstuk 2 Non-inferioriteit van COBRA-light na 26 weken behandeling
In dit eerste hoofdstuk wordt het primaire resultaat van de COBRA-light studie 
beschreven: de verandering in ziekteactiviteit score na 26 weken behandeling. 
In dit onderzoek werden 164 patiënten willekeurig verdeeld (gerandomiseerd) 
in de COBRA of COBRA-light groep. De ziekteactiviteit score (gemeten met de 
DAS44) verminderde beduidend in beide groepen: in de COBRA groep met 
–2.50 punten (SD 1.21) en in de COBRA-licht groep met –2.18 punten (SD 1.10). 
Het verschil in verandering van de DAS44 tussen de groepen was 0.32 punten 
(95% BI: –0.03 tot 0.68; p=0.08). Ook op alle andere uitkomstmaten werd geen 
significant verschil gevonden tussen beide strategieën. Deze resultaten laten 
zien dat COBRA-light non-inferieur is ten opzichte van COBRA therapie.

Hoofdstuk 3 Non-inferioriteit van COBRA-light na 52 weken behandeling
Het derde hoofdstuk van dit proefschrift beschrijft de resultaten van 52 weken 
behandeling met COBRA of COBRA-light therapie. In het tweede halfjaar van 
het onderzoek werd een biological medicijn toegevoegd, namelijk etanercept. 
Patiënten kregen etanercept op week 26 of 39 indien de ziekteactiviteit niet 
de vooraf gestelde minimale grens bereikt had (d.w.z. DAS44 < 1.6). Daarnaast 
werden de röntgenfoto’s van handen en voeten beoordeeld om te zien of beide 
schema’s schade (erosies) aan de gewrichten onderdrukten. De longitudinale 
verandering in tijd in DAS44 tussen week 0 en week 52 was –2.41 punten (SD 
1.2) in de COBRA groep en –2.02 punten (SD 1.0) in de COBRA-light groep. Ook 
dit verschil bleek niet significant. Een stabilisatie in de ziekteactiviteit scores 
werd gezien in de tweede helft van het onderzoek. Beide strategieën toonden 
aan dat 70% van de patiënten geen toename van botschade hadden aan hun 
gewrichten in handen en voeten. 
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Hoewel beide strategieën goede resultaten lieten zien in afname van de 
DAS44 scores, bleken toch 59% van de patiënten in de COBRA groep en 75% 
in de COBRA-light groep intensivering van hun behandeling met etanercept 
nodig te hebben. Maar hoewel het protocol dit voorschreef, werd het 
toevoegen van etanercept aan de behandeling vaak niet uitgevoerd door 
reumatologen. De reden hiervoor was meestal dat de artsen niet akkoord 
gingen met de beoordeling van de DAS44 die uitgevoerd werd door de 
onderzoeksverpleegkundigen. Bij patiënten die uiteindelijk wel etanercept 
gebruikten, werd slechts een kleine verbetering gezien in ziekteactiviteit score.
Uiteindelijk kunnen we concluderen dat beide strategieën grote vergelijkbare 
positieve effecten hebben op ziekte activiteit, dagelijks functioneren en 
botschade. Ondanks goede resultaten hebben patiënten in de COBRA-light 
groep meer etanercept nodig. Maar het toevoegen van etanercept heeft 
minimale invloed op de ziekteactiviteit score.

Hoofdstuk 4 Kosten-effectiviteit van COBRA-light versus COBRA strategie
In het laatste hoofdstuk van deze sectie is een economische evaluatie 
uitgevoerd. Vanuit het sociaal perspectief werden alle kosten berekend: direct 
medische kosten (laboratorium kosten, röntgenfoto’s, medicatie), direct non-
medische kosten (over de toonbalk medicatie, huishoudelijk werk) en indirecte 
kosten (kosten door ziekteverzuim). Alle kosten konden we verzamelen 
doordat patiënten driemaandelijkse kostendagboekjes bijhielden.

Via een maat voor het kwantificeren van de kwaliteit van leven van de 
patiënt (EQ-5D vragenlijst), konden we berekenen wat de kosten zijn voor het 
verbeteren van 1 punt in kwaliteit van leven (Quality Adjusted Life Years; QALY). 
Zoals in Hoofdstuk 1.2 beschreven staat is COBRA-light therapie non-inferieur 
aan COBRA therapie op alle klinische uitkomstmaten. In lijn met deze conclusie 
vonden we ook geen verschil in kwaliteit van leven, gebaseerd op de EQ-5D 
vragenlijst (2.5 punten verschil; 95% BI: -5.3; 10.4).

De resultaten van de basis scenario analyses lieten zien dat COBRA-light 
strategie duurder is dan de COBRA strategie: k€9.3 (SD 0.9) vergeleken met k€7.2 
(SD 0.8), respectievelijk. Maar dit verschil bleek niet significant: k€2.0; 95% BI: 
-0.3 tot 4.4). Het verschil in kosten werd voornamelijk veroorzaakt door directe 
niet-medische kosten: k€1.0 (SD 1.8) voor COBRA-light en k€0.3 (SD 0.6) voor 
COBRA. Ook de indirecte kosten (kosten door arbeidsverlies) waren ongeveer 
50% hoger in de COBRA-light groep dan in de COBRA groep (niet-significant): 
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k€3.0 (SD 6.4) en k€1.6 (SD 3.9) voor COBRA-light en COBRA, respectievelijk. 
Analyses met klinische effectmaten lieten dezelfde trend zien.

Gekeken naar de daadwerkelijk gemaakte kosten zoals gerapporteerd 
door patiënten, dan waren de kosten voor etanercept lager in COBRA-light dan 
in COBRA. Dit ondanks het feit dat meer patiënten in de COBRA-light groep 
etanercept hebben gekregen, als ook het feit dat meer patiënten in deze groep 
etanercept nodig hadden, maar het niet kregen omdat artsen afweken van het 
protocol. Daarom hebben we een sensitiviteitsanalyse gedaan met verwachte 
kosten van etanercept als alle patiënten dit medicijn gekregen hadden volgens 
protocol. Uit deze analyse bleek dat de kosten voor COBRA-light veel hoger zijn 
dan kosten voor COBRA: respectievelijk €k11.5 (SD 8.3) versus €k8.5 (SD 6.8). Dit 
verschil is significant: €k2.9 [95% BI: 0.6 tot 5.3].

De kosten-effectiviteitsanalyse met QALY (kwaliteit van leven) als 
uitkomstmaat liet zien dat het waarschijnlijk is dat COBRA-ligt duurder en 
minder effectief is dan COBRA therapie. Dezelfde analyses op de patiënt 
gerapporteerde uitkomstmaten lieten juist zien dat COBRA-light weliswaar 
duurder, maar ook effectiever is dan COBRA therapie. Als we dan keken naar 
de verwachte etanercept kosten als het protocol gevolgd zou zijn, dan lieten 
bijna alle resultaten zien dat COBRA-light duurder en effectiever is dan COBRA, 
behalve bij ACR70 respons en EULAR goed respons als uitkomstmaat.

Concluderend, de kosteneffectiviteit van COBRA-light strategie verschilde 
niet significant van COBRA strategie als je naar de daadwerkelijk gerapporteerde 
kosten keek. Maar als het protocol goed gevolgd was, dan hadden meer 
patiënten in de COBRA-light groep etanercept moeten krijgen waardoor deze 
strategie significant duurder zou zijn dan de COBRA strategie. Gegeven het feit 
dat er maar een kleine effectiviteit was van etanercept bij lage ziekteactiviteit 
op het moment dat het gestart werd, maar wel zeer hoge kosten gaf, raden we 
aan om het starten van een dergelijk duur medicijn beter te onderbouwen dan 
nu het geval is.
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Sectie II  REUMATOÏDE ARTRITIS EN WERK

Hoofdstuk 5 Content validiteit van de RAID score
Het eerste hoofdstuk van sectie II gaat over de content validiteit van de RAID 
score. Content validiteit betekent: meet het instrument wat het zou moeten 
meten (meet het alle aspecten van een onderwerp dat je wil meten). Het eerste 
deel van dit onderzoek bestond uit het voeren van drie focus groep discussies 
met 18 patiënten in totaal. Uit deze discussies konden we concluderen dat 
vijf domeinen die in de RAID score zijn opgenomen, ook relevant zijn voor de 
patiënten die deelnamen: a) coping met de ziekte; b) omgaan met problemen in 
dagelijks functioneren; c) pijn; d) moeheid; e) emotioneel welzijn. De domeinen 
slaap en lichamelijk welbevinden die in de RAID score zijn opgenomen werden 
nauwelijks genoemd door de deelnemers. Wel gaven zij aan dat de domeinen 
werk, relaties met derden en activiteiten die je uitvoert in je vrije tijd erg 
belangrijk zijn voor hen om meegenomen te worden in het begrip: de impact 
van de ziekte op je leven. Deze domeinen zijn niet opgenomen in de RAID 
score. Vergeleken met de WHO ICF behandel set voor RA, blijkt dat vijf van de 
zeven domeinen van de RAID score verwijzen naar drie domeinen van de WHO 
ICF set. RAID voegt daar nog twee domeinen aan toe (coping en moeheid) en 
het bevestigt vier domeinen waarvan twee buiten het bereik van een patiënt 
gerapporteerde uitkomstmaat vallen. 

Wat betreft de begrijpelijkheid van de vragenlijst, gaven de patiënten 
aan dat ze moeite hebben met het interpreteren van de 10-puntsschaal die 
bij de vragen horen. Een 1 betekent totaal geen problemen en een 10 veel 
problemen. In Nederland zijn we gewend dat dit andersom is, namelijk een 1 
is slecht en een 10 is goed. Eveneens werd aangegeven dat sommige vragen 
niet goed geformuleerd zijn. Ook bleek er een fout te zijn opgetreden tijdens 
de vertaling van één vraag van het Engels naar het Nederlands.

Samenvattend, de content validiteit van de Nederlandse versie van de 
RAID score is redelijk. Wel is het noodzakelijk dat er meer onderzoek wordt 
gedaan om te bepalen of de domeinen werk, relaties met derden en activiteiten 
uitgevoerd in de vrije tijd ook bij andere patiënten groepen een belangrijk 
onderwerp zijn bij het beschrijving van het begrip: de impact van de ziekte op 
je leven. Als dit het geval is, dan dienen deze domeinen opgenomen te worden 
in een toekomstige update van de vragenlijst.
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Hoofdstuk 6 Een systematisch uitgevoerd literatuuronderzoek naar de impact 
van biological therapie op ziekteverzuim
In dit hoofdstuk hebben we systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd. Bij 
een systematisch literatuuronderzoek worden eerst meerdere samenvattingen 
geselecteerd die via een zoekcriteria zijn gevonden. Na deze selectie hebben 
we de onderzoeken die aan onze in- en exclusie criteria voldeden, geselecteerd 
en doorgenomen. Uiteindelijk bleken er 19 artikelen toe voldoen aan het doel 
van ons onderzoek. Daarna hebben we op een systematische manier alle 
resultaten van de 19 onderzoeken gebundeld. Omdat er zoveel heterogeniteit 
(verschillen) was tussen de onderzoeken, bleek het moeilijk om een goede 
conclusie te trekken uit alle resultaten. Het grootste probleem was namelijk dat 
er verschillende definities gebruikt werden voor arbeidsparticipatie en dat ook 
de uitkomst vaak op verschillende manieren werd gemeten. Dit zorgde ervoor 
dat je de resultaten van onderzoeken moeilijk met elkaar kon vergelijken.

De conclusie van dit artikel was dan ook dat biological therapie over het 
algemeen, op basis van de resultaten, een positief effect had op ziekteverzuim 
en productiviteitsverlies. De behandeling met biological therapie werd hierbij 
vergeleken met 1) de situatie voor het starten met een biological therapie, 2) de 
algemene populatie, of 3) vergelijkbare groepen die starten of de gewoonlijke 
zorg continueerden met conventioneel anti-reumatisch medicatie. Het effect 
op werkstatus was conflicterend, waarbij maar 20% van de observationele 
onderzoeken en 40% van de gerandomiseerde klinische trials een positief 
effect lieten zien.

Hoofdstuk 7 Voorspellers voor ziekteverzuim en effectiviteit op het werk in 
patiënten met vroege RA
De meeste onderzoeken die in de literatuur bekend zijn, hebben vooral 
onderzocht wat het effect was van biological medicijnen op betaald werk. 
Er zijn maar weinig studies gedaan naar het effect van conventionele anti-
reumatische medicijnen op werk. De onderzoeken die hier wel naar gekeken 
hebben, hebben vooral het verschil over twee tijdsmomenten (begin en einde 
van het onderzoek) als uitkomstmaat genomen. Bij veel studies worden er vaak 
elke drie maanden metingen gedaan. Als je al deze metingen wil meenemen 
in je analyses, dan kun je beter longitudinaal je data analyseren. Daarom 
hebben we in het laatste artikel van sectie II gekeken naar betaald werk als 
uitkomstmaat in de COBRA-light studie. Allereerst hebben we de relatie tussen 
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persoonlijke-, ziekte- en werk gerelateerde variabelen op ziekteverzuim en 
verbeterde productiviteit op het werk onderzocht. Daarna hebben we een 
longitudinaal voorspel model ontwikkeld waarmee we blijvend ziekteverzuim 
en verbeterde productiviteit na 1 jaar behandeling wilden voorspellen.

Aangezien COBRA-light strategie non-inferieur was aan COBRA strategie, 
hebben we alle patiënten tezamen genomen voor deze analyses. Voor de 
statistiek hebben we gebruik gemaakt van een 3-maandelijks tijdsspan model: 
een variabele op een bepaald moment is dan gekoppeld aan ziekteverzuim 
dan wel verbeterde productiviteit op het werk drie maanden later. Het hebben 
van ziekteverzuim (ja/nee) was gedefinieerd als tenminste 1 dag absentie van 
werk, door ziekte, in de afgelopen drie maanden.

In het uiteindelijke voorspelmodel voor ziekteverzuim, werd ziekteverzuim 
voorspeld door het hebben van ziekteverzuim in de afgelopen drie maanden. 
Dit was een zeer sterke voorspeller. Als deze uit de analyse werd gelaten, 
dan werd ziekteverzuim over drie maanden voorspeld door het algemeen 
welbevinden van de patiënt en daadwerkelijke uren dat de patiënt met 
ziekteverzuim was in de afgelopen drie maanden.

Verbeterde productiviteit op het werk werd voorspeld door het algemeen 
welbevinden van de patiënt, daadwerkelijke uren dat de patiënt met 
ziekteverzuim was, een SHS score (röntgenscore) van 1 of meer en een hoge 
productiviteitsscore in de afgelopen drie maanden.

Samenvattend, ziekteverzuim en verbeterde productiviteit op het werk 
worden beiden voornamelijk voorspeld door niet ziekte-specifieke variabelen. 
Beide uitkomsten kunnen driemaandelijks voorspeld worden, waarbij de 
uitkomst van de afgelopen drie maanden sterk voorspellend is voor de uitkomst 
drie maanden later. Door het toepassen van deze modellen in de dagelijkse 
praktijk , kan het risico op arbeidsgerelateerde problemen in de komende drie 
maanden meegenomen worden bij medicatie veranderingen, in plaats van 
alleen op ziekte activiteit te focussen.

DISCUSSIE

Gekeken vanuit het ziekteperspectief, kunnen we op basis van dit proefschrift 
concluderen dat COBRA-light strategie non-inferieur is aan COBRA strategie. 
Beide behandelstrategieën reduceren ziekteactiviteit niveaus, verbeteren 
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dagelijks functioneren en remmen radiologische progressie van gewrichtsschade. 
Wanneer patiënten lage ziekte activiteit hebben, blijkt het toevoegen van 
etanercept (biological medicijn) na 6 of 9 maanden behandeling met COBRA 
of COBRA-light, weinig toe te voegen. Ondanks non-inferioriteit op klinische 
uitkomstmaten, blijkt dat COBRA-light duurder is dan COBRA (niet significant). 
Maar deze kosten worden vooral gedreven door de kosten van etanercept.

Vanuit het ‘functionerende’ perspectief, kunnen we op basis van 
dit proefschrift concluderen dat ziekteverzuim in de COBRA-light studie 
voorspeld werd door hogere scores op algemeen welbevinden, het hebben 
van vermoeidheid, hogere ziekteduur voor diagnose en het rapporteren van 
ziekteverzuim bij aanvang van het onderzoek. Deze factoren, tezamen met 
werk gerelateerde variabelen, zouden als uitgangspunt genomen moeten 
worden bij interventieprogramma’s die arbeidsuitval willen voorkomen. Ten 
tweede, ondanks dat de RAID score een vragenlijst is die alleen gebaseerd 
is op patiënt gerapporteerde uitkomstmaten, blijken patiënten toch vragen 
over werk, relaties met derden en activiteiten in de vrije tijd te missen. En als 
laatste, biological medicijnen verbeteren arbeidsparticipatie. Echter, de grote 
verschillen van onderzoeken naar dit onderwerp in termen van studiepopulatie, 
studieopzet, analyses van data en de belangrijkste uitkomstmaten zorgen 
ervoor dat het moeilijk is om de uitkomsten te interpreteren en een algehele 
conclusie te trekken.
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BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN VAN DIT PROEFSCHRIFT
•	 	COBRA-light strategie is non-inferieur aan COBRA strategie: beiden 

verlagen de ziekte activiteit effectief. Daarnaast verbeteren ze het dagelijks 
functioneren en vertragen radiologische schade aan de gewrichten. 

•	 	Als patiënten al een lage ziekte activiteit score hebben, dan heeft 
etanercept weinig toegevoegde waarde na 6 of 9 maanden behandeling 
met intensieve combinatie strategieën met prednison.

•	 	Ondanks dat COBRA-light non-inferieur is op klinische uitkomstmaten, 
blijkt COBRA-light duurder te zijn dan de COBRA strategie. Dit wordt 
voornamelijk veroorzaakt door een hoger aantal patiënten die met 
etanercept behandeld moesten worden (met bijbehorende hogere 
kosten) en een hoger aantal patiënten met ziekteverzuim in de COBRA-
light groep. 

•	 	Ziekteverzuim bij de patiënten in de COBRA-light studie werd voorspeld 
door slechtere scores op algemeen welbevinden door de patiënt, 
vermoeid zijn, langere duur van klachten voor diagnose en het hebben van 
ziekteverzuim in de afgelopen drie maanden. Deze factoren zouden als 
speerpunt moeten dienen bij interventieprogramma’s die ziekteverzuim 
en arbeidsongeschiktheid willen voorkómen.

•	 	Ondanks dat de RAID score een vragenlijst is welke gebaseerd is op 
alleen patiënt gerapporteerde uitkomstmaten, geven patiënten aan dat 
ze vragen missen over werk, relaties met derden en activiteit in vrije tijd 
(zoals hobby’s).

•	 	Biological medicijnen verbeteren arbeidsparticipatie, maar de grote 
heterogeniteit (verschillen) tussen de onderzoeken betreffende dit 
onderwerp (populatie, ontwerp van de studie, analyses en voornamelijk 
de uitkomstmaat) zorgen ervoor dat het lastig is om de resultaten te 
interpreteren. Hierdoor kon er geen eenduidige conclusie worden 
getrokken.
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