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DE STREKKING VAN DIT PROEFSCHRIFT 

Er is steeds meer bewijs dat de mechanismen, die betrokken zijn bij zowel ontsteking, als 

aderverkalking, oftewel atherosclerose, vele overeenkomsten vertonen. In dit proefschrift 

worden effecten van ontstekingsremmende therapie op risicofactoren voor het krijgen van 

hart- en vaatziekten (meestal als gevolg van atherosclerose) onderzocht. Dit gebeurt bij 

patiënten met chronische gewrichtsontsteking, ook genoemd reumatoïde artritis (RA) en 

spondylitis ankylopoietica (SA). Enerzijds worden traditionele cardiovasculaire risicofactoren, 

zoals een afwijkend lipidenprofiel, insulineresistentie en afwijkende schildklierfunctie, 

onderzocht. Anderzijds wordt gekeken naar  andere factoren, die  het cardiovasculair risico 

zouden kunnen beïnvloeden, zoals microvasculaire disfunctie, surrogaatmarkers, zoals de 

intima-media dikte van de halsslagader en mogelijke nieuwe merkers voor het monitoren van 

de ziekteactiviteit bij SA. Het verhoogde cardiovasculaire risico bij patiënten met 

ontstekingsziekten heeft duidelijke relatie met (cumulatieve) ziekteactiviteit en lijkt te dalen 

wanneer de ontstekingsziekte zelf effectief wordt behandeld. Daarom is het belangrijk artritis 

ze vroeg en zo effectief mogelijk te behandelen en is het tweede hoofdonderwerp van dit 

proefschrift vroege artritis en de behandeling daarvan. Er wordt beschreven wat het nut is 

van een strak regime bij de behandeling van vroege gewrichtsontstekingen bij patiënten met 

relatief milde ziekteactiviteit. Tenslotte wordt de rol onderzocht, die de zogenaamde 

micropartikels spelen bij ontstekingprocessen in vroege RA.  

 

CARDIOVASCULAIR RISICO BIJ PATIËNTEN MET SPONDYLITIS ANKYLOPOIETICA 

Ook al is de beschikbare literatuur over het cardiovasculaire risico bij patiënten met SA 

beperkt, het idee heerst dat het ontstekingsproces bij SA onafhankelijk, dan wel 

gecombineerd met andere cardiovasculaire risicofactoren bijdraagt aan het ontstaan van 

atherosclerose. Er komt steeds meer bewijs dat functionele en structurele afwijkingen aan de 

(kleine) bloedvaten, zoals te meten is als endotheeldisfuctie, intima-media dikte of arteriële 

stijfheid, onafhankelijk van de klassieke cardiovasculaire risicofactoren, het risico op hart- en 

vaatziekten voorspellen. In de hoofdstukken 1.1 en 1.2 hebben wij een verminderd 

functioneren van verschillende cardiovasculaire risicofactoren/surrogaat merkers 

geobserveerd: zowel microvasculaire functie, de rekruteerbaarheid van haarvaatjes in de 

huid, als de intima-media dikte van de halsslagader bleken afwijkend in negatieve zin bij 

patiënten met actieve SA ten opzichte van gezonde vrijwilligers. Deze verschillen bleven 

aantoonbaar ook na statistische correctie voor reeds bekende cardiovasculaire 

risicofactoren. Dit ondersteunt het idee dat deze surrogaatmerkers kunnen dienen voor de 

identificatie van patiënten met een verhoogd risico op het krijgen van hart- en vaatziekten. 



Een andere belangrijke bevinding was, dat wanneer men de ontsteking behandelt met Tumor 

Necrose Factor (TNF) blokkerende therapie, zowel de microvasculaire functie, als de 

rekruteerbaarheid van haarvaatjes belangrijk verbeterde. Deze bevinding ondersteunt de 

hypothese dat ontsteking een rol speelt bij het verstoren van de microvasculaire functie. 

 

Ondanks het feit dat atherosclerose een multifactorieel proces is, is een verstoord 

lipidenprofiel een van de belangrijkste risicofactoren voor het krijgen van hart- en 

vaatziekten. Het is al langer bekend dat ontsteking het lipidenprofiel nadelig kan beïnvloeden 

en er is ook aangetoond dat patiënten met RA of SA inderdaad een slechter lipidenprofiel 

hebben dan mensen zonder ontstekingsziekte. De laatste tijd is het echter ook gebleken dat 

niet alleen de absolute concentraties van de verschillende cholesterol fracties van belang 

zijn, maar dat ook de samenstelling van de individuele cholesteroleiwitten een rol lijkt te 

spelen, omdat deze samenstelling de eigenschappen van die deeltjes bepaalt. Heden ten 

dage is de zogenaamde high density lipoprotein (HDL) eiwit profilering een methode om naar 

de samenstelling van het HDL cholesterol te kijken. In hoofdstuk 1.3 laten wij met behulp 

van deze techniek zien bij patiënten met SA, dat gedurende de behandeling met TNF 

blokkerende therapie, naast een verbetering van het lipidenprofiel, de samenstelling van het 

HDL deeltje daadwerkelijk verandert. Wij demonstreren dat het zogeheten serum amyloid A 

(SAA), wat een acute-fase eiwit is, dat vooral getransporteerd wordt in HDL en geassocieerd 

is met cardiovasculair risico, na behandeling met TNF blokkers verdwijnt van het oppervlak 

van het HDL deeltje, waardoor het deeltje meer beschermende eigenschappen tegen het 

krijgen van hart- en vaatziekten krijgt. Deze bevinding onderstreept nog eens dat het 

begrijpen van het effect van een bepaalde samenstelling van HDL deeltjes van belang is in 

relatie tot chronische ontstekingsziekten zoals SA. 

 

De ziekteactiviteit bij SA wordt over het algemeen gemeten aan de hand van een score, de 

zogeheten BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index). Ondanks het feit 

dat de BASDAI een gevalideerde meetmethode is en in vele studies gebruikt wordt, blijft het 

een subjectieve meting, die gebaseerd is op een door de patiënt ingevulde vragenlijst. De 

laatste jaren hebben de TNF blokkerende middelen een vlucht genomen in de behandeling 

van SA. Omdat TNF blokkerende therapie niet zonder risico’s is en het daarnaast ook 

buitengewoon kostbare medicijnen zijn, is het van het grootste belang vooraf patiënten te 

kunnen identificeren, die zeer waarschijnlijk wel of juist niet gunstig op het middel gaan 

reageren. Net zoals bij RA is het ook bij SA de wens om een meer objectieve parameter voor 

de ziekteactiviteit te hebben. Echter, zoals bij RA de C-reactive protein (CRP) en bezinking 



(BSE) goede maten voor ontstekingsactiviteit zijn, is de bruikbaarheid van deze parameters 

bij SA meer controversieel. Daarom hebben wij in hoofdstuk 1.4 gekeken naar de waarde 

van BSE, CRP, hsCRP en SAA bij het monitoren van de ziekteactiviteit en naar de 

samenhang van deze parameters met de BASDAI over de tijd.  De gegevens uit deze studie 

laat zien dat de BASDAI niet, maar met name CRP en SAA wel, in staat zijn om zowel het 

effect van de TNF blokkerende therapie te monitoren, als om de patiëntgroep die een hoge 

kans hebben om goed te reageren op de therapie uit te selecteren.  

 

CARDIOVASCULAIR RISICO BIJ PATIËNTEN MET REUMATOÏDE ARTRITIS 

Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste oorzaak van oversterfte bij patiënten met RA. Dit 

verhoogde risico op hart- en vaatziekten is enerzijds veroorzaakt door een verhoogde 

aanwezigheid van de klassieke cardiovasculaire risicofactoren en anderzijds speelt 

(chronische) ontstekingsactiviteit hierbij een belangrijke rol.  

Het “metabool syndroom” is het binnen een patiënt gezamenlijk voorkomen van 

risicofactoren voor zowel type 2 diabetes als voor hart- en vaatziekten (toegenomen buikvet, 

hyperglykemie, verstoord lipidenprofiel en hypertensie). Dit syndroom lijkt meer voor te 

komen bij patiënten met RA dan bij de gezonde vrijwilligers. Het hebben van het metabool 

syndroom verhoogd de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten. Ook bij patiënten met 

hypothyreoïdie, een bekende risicofactor voor hart- en vaatziekten, is een relatie tussen 

metabool syndroom en het hebben van een verminderde functie van de schildklier 

beschreven. Hypothyreoïdie is een relatief veel voorkomende bijkomende ziekte bij mensen, 

die al RA hebben en recent is aangetoond dat het hebben van beide ziekten tegelijk 

geassocieerd is met meer hart- en vaatziekten. Daarom hebben wij onderzocht of metabool 

syndroom in verhoogde mate vóórkomt bij patiënten met zowel RA als hypothyreoïdie ten 

opzichte van patiënten met “alleen” RA. In hoofdstuk 2.1 wordt beschreven dat de 

prevalentie van metabool syndroom inderdaad substantieel verhoogd bleek bij patiënten met 

zowel hypothyreoïdie als RA ten opzichte van patiënten met alleen RA. Aangezien het 

hebben van metabool syndroom het risico op het krijgen van een cardiovasculaire 

aandoening vergroot, zou dit een mogelijke verklaring kunnen zijn voor de eerder 

beschreven observatie, dat patiënten met zowel RA als hypothyreoïdie een nog meer 

uitgesproken risico hebben op het krijgen van hart- en vaatziekten dan RA patiënten zonder 

schildklierprobleem.   

Een ander belangrijk mechanisme, dat ten grondslag ligt aan de ontwikkeling van 

atherosclerose, is het verminderd functioneren van de vaatwand, ook wel 

endotheeldisfunctie genoemd. Microvasculaire endotheeldisfunctie is niet alleen belangrijk bij 



het ontstaan van orgaanschade in het hart of de nier, maar ook in de ontwikkeling van 

cardiovasculaire risicofactoren, zoals hypertensie en insulineresistentie. Bij patiënten met 

lang bestaande RA is eerder reeds microvasculaire disfunctie aangetoond. Een belangrijke 

vraag is wanneer in het ziekteproces de afwijkingen van functie van de (micro)circulatie 

ontstaan. In hoofdstuk 2.2 bestuderen we de microvasculaire functie bij patiënten met 

vroege RA met lage systemische ziekteactiviteit, die nog niet behandeld werden met 

antireumatica, met als doel te onderzoeken of ook in deze fase al microvasculaire 

afwijkingen aantoonbaar waren. Wij observeerden in deze patiëntgroep een behouden 

endotheel-afhankelijke vaatverwijding en capillaire rekruteerbaarheid tijdens reactieve 

hyperemie. Dit suggereert dat meer ontsteking nodig is om microvasculaire afwijkingen te 

veroorzaken. In hoofdstuk 2.3 beschrijven wij twee casus van RA patiënten, die tevens 

diabetes hadden, bij wie na het starten van de TNF blokker adalimumab de parameters voor 

de glucosehuishouding verbeterden. Gunstige effecten van behandeling van RA met TNF 

blokkerende medicijnen op diabetes waren nog niet eerder beschreven. TNFα wordt de 

laatste tijd wel sterk gekoppeld aan overgewicht en insulineresistentie en het wordt 

gesuggereerd dat TNF blokkers, bovenop hun sterke ontstekingsremmende werking, ook 

een gunstig effect zouden kunnen hebben op insulineresistentie bij reumatische ziekten. 

Ondanks dat onze bevindingen observationeel van aard zijn, suggereert dit dat TNF 

blokkade bij patiënten met RA en diabetes leidt tot verbeterde glucosehuishouding 

waarschijnlijk door het verbeteren van de insulineresistentie.   

 

VROEGE ARTRITIS 

Vroege en agressieve behandeling van RA is de laatste jaren toenemend succesvol 

gebleken, met name wanneer combinatietherapie met verschillende antireumatica, met soms 

ook TNF blokkerende medicijnen, werd toegepast. Tot de gunstige effecten behoren hoge 

percentages van (medicijnvrije) remissie rond de 40%, behoud van een goede functionaliteit 

in het dagelijks leven en een zo goed als complete stop op het voortschrijden van 

radiologisch gemeten schade. Om de betere resultaten, die nu worden verkregen ten 

opzichte van eerdere resultaten bij patiënten met veel langer bestaande RA te kunnen 

verklaren, werd het zogeheten ”window of opportunity” concept geïntroduceerd. Het idee was 

dat het vroeg ingrijpen in het ontstekingsproces kon leiden tot gunstige uitkomst op de lange 

termijn. In Hoofdstuk 3.1  wordt onderzocht of de in actieve RA beproefde aanpak van 

snelle en agressieve behandeling ook effectief is bij patiënten, die zich presenteren met een 

minder uitgesproken gewrichtsontsteking. Dit zijn de patiënten die normaliter op basis van 

hun ziekteactiviteit niet aan de criteria zouden voldoen om deel te nemen aan 

behandelonderzoeken bij actieve RA. In deze gerandomiseerde trial waarbij een actieve 



behandelstrategie wordt vergeleken met de huidige “standaard” therapie, bleek dat de 

meeste patiënten uitstekende resultaten haalden wat betreft ziekteactiviteit: hoge remissie 

percentages, behoud van functionaliteit in het dagelijks leven en weinig röntgenschade. Dit 

was ongeacht de behandelgroep waarin de patiënt was gerandomiseerd. Gebaseerd op 

deze data kunnen wij daarom een meer agressieve aanpak dan de huidige, voor de 

behandeling van patiënten met een beperkt aantal gezwollen gewrichten, niet zonder meer 

aanbevelen. Deze studie laat zien dat het bewezen voordeel dat te behalen is met 

agressieve behandeling bij polyartritis, bij milde artritis niet zo duidelijk naar voren komt. Er 

was in beide groepen toch een klein aantal patiënten dat (toename van) röntgenschade liet 

zien. Aangezien deze patiënten allemaal behandeld werden met hoge doses methotrexaat 

en het grootste deel van de studie in klinische remissie waren, kan gesuggereerd worden  

dat de wereldwijd gebruikte DAS-gestuurde behandeling om toename van gewrichtsschade 

te verminderen, in deze patiëntgroep wellicht minder geschikt is dan bijvoorbeeld een 

behandelstrategie gebaseerd op röntgenschade. 

 

In de laatste jaren hebben micropartikels (MP), wat kleine blaasjes zijn, die door 

lichaamscellen kunnen worden afgesnoerd, zich aangediend als een nieuwe schakel in de 

bevordering van ontstekingsprocessen. MP blijken geassocieerd te zijn met de activatie van 

complement, ontsteking en stolling bij verschillende ziekten, waaronder ontstekingsziekten. 

Het idee is dat hun aanwezigheid ontstekingsprocessen kan versterken. Waarschijnlijk 

stimuleren de MP ontsteking op verschillende manieren, zoals via de activatie van cellen in 

de vaatwand en witte bloedcellen, de productie en het vrijkomen van verschillende stoffen 

betrokken bij ontsteking en door het activeren van het complementsysteem, wat een erg 

belangrijke rol in het ontstaansproces van RA speelt. Aan de andere kant zou ontsteking zelf 

de vorming van MP kunnen stimuleren. Zo zijn er laboratorium- en muizenstudies verricht 

waarbij toedienen van ontstekingseiwitten leidde tot een toename van MP aantallen. Hoewel 

het dus zo is dat ontsteking de vorming van MP stimuleert en dat MP zelf ontsteking kunnen 

veroorzaken, dan wel versterken, is het vooralsnog onbekend of circulerende MP vooral een 

exponent zijn van bestaande ontsteking of dat MP daadwerkelijk bijdragen aan de 

ontwikkeling van ontsteking of ontstekingsziekte. In hoofdstuk 3.2 hebben wij onderzocht of 

het aantal MP in bloedplasma samenhangt met de ontstekingsactiviteit, door MP in zeer 

vroege nog onbehandelde RA patiënten te vergelijken met gezonde vrijwilligers. Verder 

hebben we naar de effecten gekeken van agressieve ontstekingsremmende 

combinatietherapie (de COBRA strategie) op het aantal MP en de samenstelling ervan. Deze 

studie toont aan dat het aantal MP, dat de complement componenten C1q, CRP of SAP op 

het oppervlak draagt, verhoogd is in vroege actieve RA. Ook al werd de ziekteactiviteit bij 



deze patiënten sterk onderdrukt met de eerder genoemde therapie, de aantallen en 

samenstelling van de MP bleef ongewijzigd. Deze observatie suggereert dat ontsteking niet 

de onderliggende oorzaak is van de vorming van MP bij deze patiënten. Onze belangrijkste 

bevinding, dat het krachtig remmen van ontsteking in staat was de ziekteactiviteit te 

verlagen, maar dat de samenhang tussen circulerende MP en de activatie van het 

complementsysteem blijft bestaan, suggereert dat zowel MP, als complement, actief 

bijdragen aan de ontwikkeling en/of het chronische karakter van ontstekingsziekten, zoals 

RA.   

 

TOEKOMSTIG ONDERZOEK 

Ontsteking wordt gezien als de ontbrekende schakel om het toegenomen risico op hart- en 

vaatziekten bij mensen met reumatische ontstekingsziekten te verklaren. Ontsteking zou, 

direct, dan wel indirect, dit verhoogde cardiovasculair risico kunnen verklaren. Toekomstig 

onderzoek zou zich moeten toespitsen op het verder ontrafelen van de wijze waarop 

ontsteking in het algemeen en bij reumatische ontstekingsziekten in het bijzonder leidt tot dit 

verhoogde cardiovasculaire risico. Sommige studies rapporteren samenhang tussen 

cardiovasculaire surrogaatmerkers en aanwezige ontstekingsparameters die actuele 

ontstekingsactiviteit weerspiegelen, maar niet met ontstekingsparameters, die meer een 

chronische ontstekingsproces weergeven. Andere studies tonen het omgekeerde. Het zou 

daarom interessant zijn om te onderzoeken of de bijdrage van “acute” versus “chronische” 

ontsteking van elkaar verschilt. Daarbij is een interessante vraag of en zo ja op welk moment 

eventuele nadelige effecten op het cardiovasculair systeem nog omkeerbaar zijn. 

Observationele studies demonstreren dat patiënten met gewrichtsontsteking, die goed 

reageren op ontstekingsremmende therapie (zoals TNF blokkerende therapie en 

methotrexaat), een lager risico op hart- en vaatziekten en een verbeterd cardiovasculair 

risicoprofiel hebben. Deze bevindingen ondersteunen de behoefte aan verder onderzoek op 

dit vlak om de mechanismen waarmee ontsteking invloed uitoefent op het cardiovasculair 

risico te ontrafelen en op welke wijze effectieve ontstekingsremmende therapie gunstig, dan 

wel ongunstig zou kunnen zijn voor het ontstaan van aderverkalking. Samengevat is het van 

essentieel belang om in te zien dat de mechanismen die een rol spelen bij atherosclerose en 

reumatische ontstekingziekten grotendeels overeenkomen, om zo verder te kunnen komen 

in het begrip ten aanzien van de verhoogde cardiovasculaire ziektelast in deze populatie.     

 

De in dit proefschrift gepresenteerde bevinding dat een deel van de patiënten met vroege 

gewrichtsontsteking, ondanks een zeer lage ziekteactiviteit gedurende het grootste deel van 



de studie, gemeten aan de DAS-score, toch toename van gewrichtsschade lieten zien, 

suggereert dat in deze patiëntgroep wellicht andere maten dan de DAS-score beter zijn om 

de behandeling op af te stemmen. Zo zou bijvoorbeeld een therapie die stuurt op structurele 

schade de voorkeur kunnen hebben boven therapie gestuurd op ziekte-actviteit in deze 

patiëntgroep. Uiteraard is nieuw onderzoek nodig om deze vraag te beantwoorden. 

Daarnaast is het van belang meer specifiek onderzoek te doen naar manieren om zo vroeg 

mogelijk in het ziekteproces te voorspellen wat de waarschijnlijke uitkomst van een patiënt 

zal gaan zijn en zo uiteindelijk te komen tot een op maat gesneden behandelstrategie op 

individueel niveau.  

 

CONCLUSIES/ PRAKTISCHE TOEPASSINGEN 

Uit dit proefschrift blijkt dat de ziekteactiviteit bij patiënten met vroege milde artiritis over het 

algemeen goed  te onderdrukken is, maar dat volledige controle over de ziekte, waaronder 

het totaal stoppen van röntgenschade bij alle patiënten vooralsnog een utopie blijft. Een 

betere controle over de ontstekingsziekte zelf nodigt uit tot het opsporen en behandelen van 

comorbiditeit, die in verband staat met deze ontstekingsziekte. Dit proefschrift draagt bij aan 

de kennis dat het hebben van een ontstekingsziekte, zoals RA of SA, het risico op het krijgen 

van hart- en vaatziekten vergroot. Daarmee levert het een rationale voor speciale aandacht 

voor het risico op hart- en vaatziekten bij patiënten met RA en SA. Reumatologen zouden op 

de hoogte moeten zijn van dit verhoogde cardiovasculaire risico en aangemoedigd moeten 

zijn om in deze patiëntpopulatie actief te screenen op risicofactoren. Dit is met name van 

belang, omdat met het beter onder controle kunnen houden van de ontstekingsziekten zelf, 

wat op zich de ontwikkeling van aderverkalking op zijn minst zou kunnen vertragen, ook de 

kwaliteit van leven voor patiënten spectaculair is verbeterd en het specifiek behandelen van 

comorbiditeit extra belangrijk wordt. In lijn hiermee, ondersteunt dit proefschrift ook de 

gedachte, dat primaire preventie van hart- en vaatziekten bij deze patiëntgroepen met 

middelen als bijvoorbeeld aspirine, statines of het laagdrempelig behandelen van een te 

hoge bloeddruk, zinvol kan zijn. Voor cardiologen is het van belang in te zien dat het hebben 

van een reumatische ontstekingsziekte een belangrijke risicofactor is voor het krijgen van 

hart- en vaatziekten. Tenslotte, zouden de patiënten zelf op de hoogte moeten zijn van hun 

verhoogd cardiovasculair risico, opdat zij extra gemotiveerd zijn om hun beïnvloedbare  

risicofactoren aan te pakken en daarmee te verbeteren.  

 


