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SAMENVATTING
Dit proefschrift beschrijft de klinische en radiologische bevindingen bij oligoarticulaire en 

polyarticulaire juveniele idiopatische artritis (JIA, jeugdreuma) patiënten die deelnamen aan 

de eerste placebo-gecontroleerde sulfasalazine (SSZ) studie bij kinderen. Deze landelijke 

studie duurde 24 weken en werd verricht in de periode 1992-1994 door de Nederlandse 

Werkgroep voor Kinderreumatologie. Het antireumaticum SSZ werd onderzocht op 

werkzaamheid en veiligheid. Daarnaast wordt de lange termijn uitkomst van deelnemers 

aan deze studie beschreven op basis van vervolgonderzoek dat in de periode 2001-2003 

plaatsvond. We analyseerden of patiënten die tijdens de SSZ studie placebo gebruikten in 

uitkomst verschilden van patiënten die met SSZ waren behandeld.

Om de radiologische bevindingen tijdens de SSZ-studie te beschrijven ontwikkelden we 

de eerste gestandaardiseerde radiologische scoringsmethode die gebruikt kan worden in 

studies bij kinderen met JIA.

In Hoofdstuk 1 worden algemene aspecten van JIA behandeld. JIA is een verzamelnaam 

voor verschillende vormen van chronische artritis (gewrichtsontsteking) die ontstaan op de 

kinderleeftijd. Het is een klinische diagnose die wordt gesteld wanneer kinderen jonger dan 

16 jaar een gewrichtsontsteking hebben die langer dan 6 weken duurt zonder dat er een 

andere aantoonbare oorzaak voor is gevonden. De term JIA omvat 7 verschillende subtypen: 

oligoarticulair (minder dan 5 ontstoken gewrichten), polyarticulair (5 of meer ontstoken 

gewrichten) serum reumafactor (RF) negatief, polyarticulair serum RF positief, artritis met 

enthesitis, artritis en psoriasis, systemische JIA (met algemene ziekte verschijnselen zoals 

koorts, lymfeklierzwelling, vergroting van organen), en ‘andere artritis’, wanneer een patiënt 

in geen enkele of meerdere categorieën kan worden ingedeeld. 

De etiologie van JIA is onbekend. JIA wordt gezien als een auto-immuunziekte waarbij door 

een nog onbekende oorzaak bij kinderen met een genetische predispositie een ontregeling is 

ontstaan in het afweersysteem. Er bestaat geen specifieke test om de diagnose JIA te stellen. 

In Europa wordt de incidentie (het aantal nieuwe ziektegevallen) van JIA geschat op 1:10.000 

kinderen, en de prevalentie (het voorkomen) op 1:1000 kinderen; in Nederland zijn tussen 

de 3000 en 4000 kinderen gediagnosticeerd met JIA en wordt de diagnose bij ongeveer 

300 nieuwe patiënten per jaar gesteld. Voor JIA bestaat geen genezende behandeling; de 

meeste kinderen hebben continue of afwisselende perioden van gewrichtsontstekingen die 

voortduren tot in de volwassen leeftijd. 

De gewrichtsontstekingen kunnen tot beschadiging van het gewricht leiden, en deze 

afwijkingen zijn veelal aan te tonen op röntgenfoto’s. Zowel de gewrichtsontsteking als de 

gewrichtsbeschadiging leiden tot pijn en verminderde gewrichtsfunctie. De mate waarin 

schade van de gewrichten optreedt is afhankelijk van het soort JIA en de reactie op ingestelde 

therapie. De behandeling van JIA is gericht op het doen verdwijnen van de symptomen, 

het behouden van een goede gewrichtsfunctie en het leren omgaan met het wisselende 

ziektebeeld en bijkomende beperkingen. 
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De behandeling is multidisciplinair en omvat naast medicatie, fysiotherapeutische en 

ergotherapeutische begeleiding, met daarbij aandacht voor de emotionele ontwikkeling van 

het kind en begeleiding van het gezin. 

In het hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van de ontwikkeling van de verschillende 

medicamenteuze behandelingsmogelijkheden voor JIA in de afgelopen decennia. Ook worden 

aspecten van het ziekteverloop, radiologische bevindingen, en ziekteuitkomst belicht. Tot 

slot bevat Hoofdstuk 1 een overzicht van farmacologische aspecten van SSZ en het gebruik 

van SSZ bij reumatologische aandoeningen. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de placebo-gecontroleerde SSZ-studie bij kinderen met JIA. Tot aan 

de jaren negentig bestond de medicatie bij JIA vooral uit NSAIDs (ontstekingsremmers, 

nonsteroidal antiinflammatory drugs) en werd pas bij lang bestaande ziekte overgegaan 

op prednison of andere DMARDs (antireumatica, disease-modifying antirheumatic 

drugs) die effectiviteit hadden aangetoond bij reumatoïde artritis (RA). Er bestonden 

weinig gecontroleerde DMARDs studies specifiek bij kinderen met JIA. Vanwege de 

goede werkzaamheid en veiligheid van SSZ bij RA besloot de Landelijke Werkgroep voor 

Kinderreumatologie tot het uitvoeren van de eerste gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-

gecontroleerde SSZ studie om de werkzaamheid en veiligheid te analyseren bij kinderen met 

oligoarticulaire of polyarticulaire JIA. Omdat eerdere open studies hadden aangetoond dat 

kinderen met systemische JIA vaak bijwerkingen ondervonden van SSZ gebruik, werden zij 

voor inclusie uitgesloten. 

De SSZ-studie duurde 24 weken, en 37 oligoarticulaire respectievelijk 32 polyarticulaire JIA 

patiënten werden geïncludeerd. Alle patiënten hadden minimaal één gewricht met actieve 

artritis (gewrichtszwelling of pijn met bewegingsbeperking) en een indicatie om te starten 

met een DMARD volgens de eigen behandelaar. Deelnemers werden behandeld met SSZ 50 

mg/kg/dag (maximum 2000 mg/dag) in 2 doseringen of placebo. 

Van de 69 deelnemers, volgde 75% het studie protocol volledig; 18% van de placebo 

groep stopte tussentijds, vooral vanwege gebrek aan effect, en 31% staakte behandeling in 

de SSZ groep, waarvan 29% door bijwerkingen. De studie resultaten (van alle deelnemers) 

toonden dat SSZ werkzamer was dan placebo in het onderdrukken van ziekteactiviteit: alle 

uitkomstscores waren beter voor de SSZ groep. Een lagere ziekte activiteit in de SSZ groep in 

vergelijk met de placebo groep  was al aantoonbaar 12 weken na start van de behandeling, 

en de ziekteactiviteit bleef ook daarna lager in de SSZ groep. Aan het eind van de studie was 

de uitkomst significant beter in de SSZ groep voor wat betreft de gewrichtsscores, ziekte-

activiteitscores door artsen, algemene scores van welbevinden door patiënten en ouders, 

ontstekingsparameters in het bloed en classificatie als ‘verbeterd’ volgens criteria voor 

verbetering in JIA studies.

Bijwerkingen kwamen significant meer voor in de SSZ groep, maar verdwenen bij iedereen 

volledig na het staken van SSZ. De bijwerkingen bestonden veelal uit maag-darmklachten, 

huiduitslag en laboratoriumafwijkingen. Eén patiënt ontwikkelde een overgevoeligheidsreactie 

in de derde week van therapie.
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We concludeerden dat SSZ werkzaam en veilig is in de behandeling van kinderen met JIA, 

maar dat 30% van de kinderen last kan hebben van bijwerkingen.

In Hoofdstuk 3 wordt ingegaan op een van de bijwerkingen van SSZ gebruik bij JIA: het 

ontstaan van te lage waarden van serum-immunoglobulinen (Ig) spiegels IgA, IgM, en IgG. 

We beschrijven het ziekteverloop van 6 kinderen met JIA bij wie deze bijwerking werd 

vastgesteld door het bepalen van serum-Ig spiegels tijdens SSZ gebruik. Geen van de kinderen 

had symptomen van deze bijwerking en geen van hen ontwikkelde een ernstige infectie. Bij 

alle kinderen normaliseerden de serum-Ig waarden na het staken van SSZ gebruik, echter bij 

2 kinderen ontstonden gedurende de follow-up periode van 4-6 jaar opnieuw veranderingen 

in de immuniteit.  Een kind ontwikkelde diabetes mellitus en een ander opnieuw een daling 

in serum-Ig spiegels. Ook bij volwassen RA patiënten werden incidenteel veranderingen van 

serum-Ig waarden gemeld bij het gebruik van SSZ, maar in de meeste studies werden de 

serum-Ig niet gemeten. De veranderingen van serum-Ig spiegels zijn waarschijnlijk het gevolg 

van de anti-inflammatoire en immunomodulatoire eigenschappen van SSZ. Het kan zijn dat 

kinderen met JIA meer gevoelig zijn voor het ontwikkelen van dit soort bijwerkingen aangezien 

zij ook meer andere immunoregulatoire afwijkingen tonen dan gezonde kinderen.

Op basis van deze studie en inzichten uit beschikbare literatuur adviseren wij tijdens SSZ 

gebruik serum-Ig spiegels te controleren.

In Hoofdstuk 4 onderzoeken we of het bepalen van antilichamen tegen gecitrullineerde 

eiwitten (anti-CCP antilichamen) bij kinderen met JIA behulpzaam kan zijn bij het stellen van 

de diagnose JIA, dan wel bij het identificeren van kinderen met een progressief destructief 

ziekteverloop. Gecitrullineerde eiwitten zijn eiwitten waarvan het aminozuur arginine 

enzymatisch is veranderd in het aminozuur citrulline. Recent werd een test ontwikkeld 

om deze antilichamen aan te tonen (anti-CCP ELISA). In eerdere studies bij volwassenen 

met RA werd gevonden dat de  aanwezigheid van anti-CCP zeer specifiek was voor RA en 

daarnaast van grote waarde voor het selecteren van patiënten met een agressief destructief 

ziekteverloop.

We analyseerden 100 serummonsters van 71 JIA patiënten, afkomstig uit alle subtypen JIA, 

op verschillende tijdstippen gedurende het ziekteverloop, op de aanwezigheid van anti-CCP. 

De mediane leeftijd was 10,5 jaar (spreiding 2-20) en ziekteduur 24 maanden (spreiding 3-245). 

Bevindingen werden gecorreleerd aan JIA subtypen, ziekte specifieke gegevens, medicatie en 

radiologische schade (aanwezigheid van gewrichtsspleetversmalling en / of erosies).

Anti-CCP was aantoonbaar bij 8 van 11 (73%) RF positieve JIA patiënten en in 2 (3%) 

van de andere JIA subtypen patiënten (P < 0,0001). Geen van de andere specifieke 

ziektekarakteristieken was verschillend tussen de anti-CCP positieve en anti-CCP negatieve 

patiënten. Uitslagen van vervolg serummonsters waren vergelijkbaar met de eerdere uitslagen. 

Alle RF positieve JIA patiënten toonden radiologische schade, maar de 2 anti-CCP positieve 

JIA patiënten zonder RF toonden geen radiologische schade. Dit betekende dat 80% van 

de anti-CCP positieve patiënten radiologische schade had, en er een significant hogere kans 
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was voor anti-CCP positieve patiënten in vergelijking met anti-CCP negatieve patiënten op 

het hebben van radiologische schade (odds ratio 12,7); maar bij correctie voor de correlatie 

tussen aanwezigheid van RF en anti-CCP was deze odds ratio niet meer significant.

We concludeerden dat anti-CCP antilichamen bij JIA patiënten kunnen worden aangetoond 

en vooral aanwezig zijn bij de RF positieve JIA subgroep. Een anti-CCP bepaling kan niet 

gebruikt worden ter bevestiging van de diagnose JIA in het algemeen. Er zijn aanvullende 

studies nodig om aan te tonen of de aanwezigheid van anti-CCP antilichamen bij JIA 

patiënten duiden op een ziekteverloop zoals bij RA en daarmee JIA patiënten selecteert met 

een progressief destructief ziekteverloop.

In de Hoofdstukken 5 en 6 beschrijven we de ontwikkeling van een gestandaardiseerde 

radiologische scoringsmethode om röntgenfoto’s te evalueren van kinderen met JIA die 

deelnemen aan klinische studies. Hoewel er voor volwassenen met RA verschillende 

gevalideerde scoringsmethodes voor bevindingen op röntgenfoto’s bestaan kunnen 

deze bij kinderen met JIA niet worden gebruikt door de verschillen in uitingen van beide 

ziektebeelden (zoals effecten op de groei, verschil in verdeling van aangedane gewrichten, 

en het veelal later in het ziekteproces optreden van erosies bij JIA). In de eerste radiologische 

studie (hoofdstuk 5) beschrijven we de radiologische observaties bij kinderen met JIA op 

een gestandaardiseerde wijze, testen we de betrouwbaarheid en haalbaarheid van deze 

methode en correleren we de radiologische bevindingen met klinische symptomen. 

Voor deze studie maakten we gebruik van de röntgenfoto’s en klinische data van de 

deelnemers aan de placebo-gecontroleerde SSZ-studie welke beschreven zijn in hoofstuk 2. 

Alle foto’s gemaakt bij studie inclusie (van klinisch aangedane gewrichten en contra-laterale 

gewrichten) werden gescoord op aanwezigheid of afwezigheid van een breed spectrum van 

radiologische uitingen bij JIA volgens de Dijkstra score: weke delen zwelling, osteopenie, 

gewrichtsspleetversmalling, groei veranderingen, subchondrale botcysten, erosies, en 

standsafwijkingen. Per patiënt werden alle 68 klinisch onderzochte gewrichten afgebeeld op 

maximaal 19 radiologische opnames van  gewrichten (of gewrichtsgroepen).

Data van 67 van de 69 SSZ-studie deelnemers konden worden geanalyseerd. De 

gemiddelde leeftijd was 9,1 jaar (spreiding 2,5-17,6), de mediane ziekteduur was 24 maanden 

(spreiding 5-176), en het gemiddeld aantal gefotografeerde gewrichten per patiënt was 7 

(spreiding 2-15).

De onderzoeksresultaten toonden dat knieën, handen en voeten het meest frequent 

radiologisch waren aangedaan. Radiologische afwijkingen in minimaal 1 gewricht werden 

bij 87% van de patiënten gezien. Weke delen zwelling kwam het meest frequent voor (bij 

63% van de patiënten), gevolgd door groeiafwijkingen (bij 48%), gewrichtsspleetversmalling 

(bij 28%) en erosies (bij 15%). Van gewrichten met klinische symptomen toonde de helft ook 

afwijkingen op de röntgenfoto’s; dit percentage was hoger (66%) in klinisch aangedane handen 

en voeten. Het was opvallend dat bij protocollair gefotografeerde (contralaterale) gewrichten 

zonder klinische symptomen relatief vaak radiologische afwijkingen werden beschreven; dit 

kwam vooral voor bij foto’s van de handen en voeten (respectievelijk in 36% en 39%).
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Aanvullende analyses toonden een goede correlatie tussen de ernst van de klinische 

bevindingen aan het gewricht en de aanwezigheid van radiologisch gescoorde afwijkingen. 

JIA patiënten met een positieve serum reumafactor (IgM-RF) en JIA patiënten positief voor 

het HLA-B27 antigeen, toonden significant vaker radiologische afwijkingen dan andere 

JIA patiënten. Over het algemeen was de radiologische score goed reproduceerbaar, 

hoewel de scores voor weke delen zwelling, osteopenie en groei afwijkingen het moeilijkst 

reproduceerbaar bleken. Gemiddeld duurde het scoren 10-20 minuten per patiënt.

We concludeerden dat onze radiologische scoringsmethode (later Dijkstra score 

genoemd) goed uitvoerbaar was, goed reproduceerbaar, goed correleerde met ernst van 

klinische gewrichtsafwijkingen, en tevens belangrijke nieuwe informatie toevoegde die niet 

aantoonbaar was bij klinisch onderzoek.

In Hoofdstuk 6 evalueren we de gevoeligheid  van de Dijkstra score voor het aantonen 

van verandering. Hiervoor gebruikten we zowel de studie inclusie als de 24-weken follow-

up röntgen foto’s van de SSZ-studie deelnemers. Deze bestonden uit 418 sets van klinisch 

aangedane en contralaterale gewrichten van 66 patiënten. Alle röntgenfoto’s werden 

gescoord volgens de Dijkstra score. 

Vervolgens definieerden we ‘Dijkstra compositie scores’ voor een numerieke evaluatie 

van data: de Dijkstra inflammatie (DI) score (0-2): optelling van scores voor zwelling (0-

1) en osteopenie (0-1); de Dijkstra damage (DD) score (0-3): optelling van scores voor 

gewrichtsspleetversmalling (0-1), botcysten (0-1) en erosies (0-1), en Dijkstra groei (DG) score 

(0-1): score voor aanwezigheid van groeiveranderingen. De DI, DD, en DG scores werden 

berekend bij studie inclusie en bij follow-up van alle gefotografeerde gewrichten en voor 

elke patiënt, en de scores op beide meetmomenten werden vergeleken. Een stijging van 

Dijkstra compositie scores impliceerde verslechtering, een daling verbetering. Een score voor 

standsverandering werd niet geëvalueerd vanwege onvoldoende data.

Gewrichtsschade werd vervolgens gecategoriseerd als ‘progressief’ wanneer de DD of de 

DG score in een gewricht toenam; het ziekteverloop in gewrichten zonder toename van DD 

of DG als ‘niet-progressief’. Alle scores werden geëvalueerd voor alle röntgenfoto’s en per 

patiënt. Tevens werden de verschillen geanalyseerd tussen de beide behandelgroepen (SSZ 

en placebo).

De resultaten toonden dat de definities goed toepasbaar waren op de dataset van de 

SSZ-studie. Van de 66 patiënten toonde 12% geen afwijkingen op beide tijdstippen, behield 

27% dezelfde radiologische afwijkingen en toonde 61% veranderingen in minstens één 

set röntgenfoto’s. De DI en DD scores veranderden het frequentst in de knieën, terwijl de 

DD scores vooral veranderden in de handen en voeten. In 8% van de gewrichten werd het 

ziekteverloop geclassificeerd als progressief.

Ook was er verschil aantoonbaar tussen het ziekteverloop op de röntgenfoto’s van SSZ en 

placebo patiënten: foto’s van de SSZ patiënten toonden minder verslechtering in DD scores 

en het ziekteverloop was vaker geclassificeerd als non-progressief in de SSZ groep. Wanneer 

een ‘progressor’ werd gedefinieerd als zijnde een patiënt met minimaal 1 röntgenfoto met 
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radiologische progressie, werden significant meer placebo patiënten geclassificeerd als 

‘progressor’.

Met deze studie was de initiële validatie van de Dijkstra score compleet. De Dijkstra 

compositie score en de progressor classificatie bleken in deze dataset gevoelig voor 

verandering en identificeerden verschil tussen 2 klinisch verschillende behandelsituaties. Om 

de Dijkstra score, Dijkstra compositie score en progressor classificatie verder te valideren is 

het nodig dat deze getest worden door andere onderzoekers in andere datasets.

Hoofdstuk 7. In de laatste studie van het proefschrift beschrijven wij de lange termijn 

uitkomst van de SSZ-studie deelnemers en analyseren of de verbeteringen die zich voordeden 

tijdens de SSZ-studie ook na langere tijd nog aantoonbaar waren. Voor deze follow-up 

studie werden in de periode 2001 tot 2003, 32 SSZ en 29 placebo patiënten (90% van alle 

deelnemers) mediaan 9 jaar na SSZ-studie deelname opnieuw onderzocht. 

Na de trial werden de patiënten routinematig, zonder behandelprotocol, gecontroleerd en 

behandeld in gespecialiseerde reumatologische centra. Vrijwel alle patiënten continueerden of 

starten DMARDs (SSZ groep 91%, placebo groep 93%; SSZ als DMARD bij ongeveer 80% in 

beide groepen). De DMARD behandeling gedurende de follow-up periode van de SSZ groep 

was minder intensief dan in de placebo groep: zij gebruikten significant korter SSZ en er 

was een trend naar minder en korter methotrexaat gebruik, minder en korter ander DMARD 

gebruik, en ook het aantal patiënten dat DMARDs gebruikte bij follow-up was lager. Meer 

dan eenderde van de patiënten van beide groepen gaven aan gedurende de follow-up periode 

langere tijd niet therapietrouw te zijn geweest voor wat betreft het gebruik van DMARDs.

Bij follow-up had het merendeel  (74%) van de patiënten actieve artritis en 30% actieve 

polyartritis. Ondanks de minder intensieve behandeling waren vrijwel alle uitkomstscores veel 

beter in de SSZ groep in vergelijking met de placebo groep. Verschillen waren significant voor 

wat betreft het aantal actieve gewrichten, de patiëntenscores voor algemeen welbevinden, 

het aantal patiënten dat een ziektevrije periode doormaakte zonder het gebruik van 

medicatie, de duur van de ziektevrije periodes, en het aantal patiënten zonder actieve artritis 

en geclassificeerd als ‘verbeterd’ volgens de criteria voor verbetering in JIA studies (ACR 

Pediatric 30 response). 

In aanvullende analyses correleerde DMARD therapietrouw positief met een classificatie 

als ‘verbeterd’ volgens de criteria voor verbetering in JIA studies; gecorrigeerd voor deze 

correlatie, was de kans dat een patiënt uit de SSZ groep werd gekwalificeerd als ‘verbeterd’ 

ruim 4 maal zo groot als voor een placebo patiënt.

We concludeerden uit deze lange termijn uitkomststudie dat effectieve onderdrukking 

van ziekte-activiteit door SSZ vroeg in een actieve fase van JIA een verbetering geeft die 

ook op langere termijn zichtbaar is. Daarnaast werd het grote belang van therapietrouw bij 

DMARD gebruik aangetoond.
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BESPREKING
Studies in dit proefschrift tonen aan dat SSZ effectiever is dan placebo in het onderdrukken 

van ziekte-activiteit en het verminderen van radiologische progressie bij kinderen met 

oligoarticulaire en polyarticulaire JIA. Ook beschrijven we dat de verbetering door SSZ gebruik 

tijdens de SSZ-trial lange tijd behouden blijft ondanks minder intensieve behandeling dan 

in de vroegere placebo groep. Deze bevindingen ondersteunen een behandelstrategie met 

vroege introductie van DMARDs bij actieve JIA. Tevens komt uit de vervolgstudie duidelijk 

naar voren dat goede DMARD therapietrouw leidt tot een betere uitkomst.

  

Sinds de start van de SSZ studie hebben nog 3 andere DMARDs in gecontroleerde studies 

effectiviteit aangetoond in het onderdrukken van ziekteactiviteit bij JIA: methotrexaat 

(MTX) (1992), etanercept (2000) en leflunomide (2005). Sinds de introductie van MTX in de 

behandeling van JIA zijn de effectiviteit en veiligheid van dit DMARD uitgebreid onderzocht. 

Vanwege de gunstige balans tussen werking en bijwerking, de eenmaal wekelijkse dosering, 

en verschillende praktische wijzen van toediening, is MTX inmiddels het meest gebruikte 

DMARD bij JIA behandeling. Etanercept is een goede therapeutische optie gebleken 

voor JIA patiënten die onvoldoende reageren op andere DMARDs; de hoge kosten en 

veiligheidsaspecten beperken het meer algemene gebruik van etanercept in JIA behandeling. 

De ervaring met leflunomide is nog zeer beperkt.

Behalve in de SSZ-trial is de effectiviteit van SSZ bij JIA behandeling ook in verschillende 

andere, veelal ongecontroleerde, studies aangetoond. In een aantal van deze studies werd 

het optreden van milde bijwerkingen ook gemeld; deze ontstonden veelal tijdens het begin 

van de behandeling, bestonden soms uit een overgevoeligheidsreactie, en verdwenen na 

het staken van SSZ. Het regelmatig controleren van bloed, vooral in de eerste maanden van 

therapie, wordt dan ook geadviseerd. Ouders en patiënten dienen goed te worden voorgelicht 

over de symptomen van bijwerkingen. In combinatie met de 2-maal daagse toediening, en 

de beperkte beschikbaarheid van verschillende toedieningsvormen, hebben deze praktische 

nadelen van SSZ behandeling het gebruik bij JIA beperkt.

In vergelijk met de andere DMARDs met aangetoonde effectiviteit bij JIA (MTX, 

etanercept, leflunomide) lijkt SSZ een ‘matig actief’ medicament wanneer de effectiviteit 

wordt uitgedrukt in gerapporteerde percentages van verbetering volgens de criteria voor 

verbetering bij JIA (ACR Pediatric 30 response). Een voorzichtige interpretatie van deze data 

is op zijn plaats omdat deelnemers in de studies verschilden voor wat betreft het JIA subtype, 

ziekteduur, ziekte-ernst, de evaluatie methoden en bijkomend medicatie gebruik. Het aantal 

effectiviteitstudies bij kinderen met JIA is gering in vergelijk met het aantal studies bij RA. 

 

Het betrekken van een radiologische evaluatie om effectiviteit van DMARDs te beoordelen 

werd beperkt door het ontbreken van een gestandaardiseerde evaluatie methode voor 

studies bij JIA. Zoals beschreven in dit proefschrift, ontwikkelden wij de Dijkstra score, de 

Dijkstra compositie score en progressor classificatie, hetgeen een goed toepasbare methode 
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bleek om de röntgenfoto’s behorende bij de SSZ-trial te beoordelen. De resultaten tonen 

dat SSZ effectiever is dan placebo in het vertragen van radiologische progressie, hetgeen 

overeenkomt met bevindingen in studies bij volwassenen met RA en SSZ. De Dijkstra score 

moet nog verder gevalideerd worden door andere onderzoekers en in andere data sets. 

Daarnaast willen we nog onderzoeken wat de bevindingen in de Dijkstra score op langere 

termijn betekenen; de röntgenfoto’s van SSZ follow-up studie deelnemers kunnen hiervoor 

worden gebruikt.

Recent onderzoek bij volwassenen met RA heeft het grote belang van het betrekken 

van een radiologische evaluatie in effectiviteit studies van (combinatie) antireumatische 

therapie aangetoond. Uit verschillende studies blijkt dat er een discrepantie kan bestaan 

tussen klinische effectiviteit en radiologische ziekteprogressie. In toekomstige therapeutische 

studies bij JIA is het dan ook essentieel om een internationaal geaccepteerde, gevalideerde, 

gestandaardiseerde radiologische score te betrekken om de effectiviteit op radiologische 

progressie te beoordelen.

 De uitkomst met de huidige behandelstrategieën bij JIA is teleurstellend. De in dit proefschrift 

gepresenteerde SSZ follow-up studie toont aan dat het merendeel van de patiënten een 

actieve artritis heeft bij het bereiken van de jong volwassen leeftijd. Het ziekteverloop 

kenmerkte zich door het afwisselen van periodes van meer en minder ziekte activiteit. 

Ook andere recente studies tonen aan dat de meeste patiënten het grootste deel van het 

ziekteverloop doorbrengen met actieve artritis. 

Samenvattend betekent dit dat bij de meeste JIA patiënten de ziekteactiviteit onvoldoende 

is onderdrukt.

De resultaten uit de SSZ follow-up studie ondersteunen het concept van een ‘window 

of opportunity’ waarbij therapie in het begin van de ziekte effectiever is dan wanneer 

behandeling later in het ziekteverloop wordt geïntroduceerd. Dit leidt tot een strategie van 

snelle en volledige onderdrukking van ziekteactiviteit om beschadiging aan de gewrichten te 

voorkomen, dan wel te beperken, en een verdere ontwikkeling van immuundysregulatie te 

modificeren.

Hoewel de resultaten van de SSZ-studie het vroeg introduceren van SSZ bij oligo- en 

polyarticulair JIA ondersteunen, rechtvaardigen de goede korte termijn resultaten van hoge 

dosis MTX en etanercept behandeling de veronderstelling dat het eerder introduceren van deze 

therapieën op langere termijn tot nog betere resultaten kan leiden. Deze veronderstelling zal 

eerst dienen te worden onderzocht, zoals voor SSZ is gedaan. In afwachting van deze resultaten 

blijft SSZ een veilige behandelstrategie met een bewezen positief lange termijn effect.

Voor het toepassen van meer agressieve behandelstrategieën is het van belang patiënten met 

een te verwachten snel progressief ziekteverloop te kunnen identificeren. Uit de radiologische 

studie (hoofdstuk 5) blijkt dat IgM-RF positieve en HLA-B27 positieve JIA patiënten 

significant vaker radiologische afwijkingen tonen dan andere deelnemers. De consequentie 

van aanwezigheid van anti-CCP bij JIA dient nog verder te worden uitgezocht, maar het lijkt 

148

Chapter 9



terecht te veronderstellen dat de rol vergelijkbaar is met die zoals bij volwassenen met RA en 

is geassocieerd met een meer progressief destructief ziekteverloop. Het is te verwachten dat 

in de komende jaren andere serologische markers beschikbaar komen, dan wel vorderingen 

in genetisch onderzoek bijdragen aan de identificatie van patiënten die het meest kunnen 

winnen met een agressieve behandelstrategie.

Implicaties voor onderzoek
Toekomstig onderzoek zal zich richten op het verder verbeteren van de behandelstrategie bij 

JIA. In samenwerkingsverbanden, en met de ontwikkeling van behandelprotocollen gericht 

op een vroege en continue controle van ziekteactiviteit, kan worden geëvalueerd welke 

(combinatie van) conventionele DMARDs en nieuwere biologische middelen tot verbetering 

van ziekteuitkomst leiden zowel op korte als langere termijn. Het betrekken van een 

radiologische evaluatie is daarbij van essentieel belang, en nu ook mogelijk. Aandacht voor 

de zorg en ondersteuning van de patiënten zijn daarbij onontbeerlijk om de voorwaarden te 

scheppen voor een langdurige behandeling en goede therapietrouw. 
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