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Reumatoïde artritis (RA) is een chronische, systemische auto-immuunziekte die wordt 
gekenmerkt door ontsteking van de synoviale gewrichten en afbraak van bot- en 
kraakbeen. De wereldwijde prevalentie van RA wordt geschat op ongeveer 0.5-1% en de 
ziekte komt ongeveer twee tot drie keer vaker voor bij vrouwen dan mannen. RA kan zich 
op alle leeftijden ontwikkelen, maar ontstaat meestal tussen het 50e en 60e levensjaar. 
De oorzaak van RA is niet bekend, al spelen genetische factoren en omgevingsfactoren 
(bijvoorbeeld infecties en roken) een rol. 

In de beginfase van de ziekte hebben patiënten vaak last van chronische, symmetrische 
ontstekingen in de kleine gewrichten van de handen, voeten en polsen, alhoewel grotere 
gewrichten zoals ellenboog, schouder en knie ook aangedaan kunnen zijn. De ontstoken 
gewrichten zijn vaak pijnlijk, gezwollen en stijf, waardoor bewegingsbeperkingen en 
functieverlies ontstaan. Veel patiënten ervaren bovendien een gevoel van algehele malaise 
of koorts en zijn vaak erg vermoeid, ook in perioden met lagere tot geen ziekteactiviteit. 
Bij RA kan er door de chronische ontstekingen schade aan bot, kraakbeen en omliggende 
weefsels van gewrichten ontstaan, wat tot gewrichtsvervormingen en verder functieverlies 
kan leiden. Dit kan grote gevolgen hebben voor het fysiek functioneren in het dagelijkse 
leven. RA is een heterogene ziekte; het verloop van de klachten en de prognose verschilt 
sterk van patiënt tot patiënt. 

In hoofdstuk 1 van dit proefschrift, de algemene introductie, wordt dieper ingegaan op 
het ziektebeeld en de behandeling van RA. De behandeling van RA heeft de afgelopen 
decennia een aantal grote veranderingen doorgemaakt. Zo wordt er tegenwoordig zo snel 
mogelijk met de behandeling gestart tijdens de zogenaamde “window of opportunity”; 
wordt er meestal een combinatie van meerdere DMARDs tegelijkertijd voorgeschreven 
(combinatietherapie) en wordt er behandeld met als doel snel lage ziekteactiviteit 
of remissie (de afwezigheid van klachten en symptomen) te behalen, waarbij de 
ziekteactiviteit regelmatig wordt gemonitord en het medicatiebeleid eventueel wordt 
aangepast. Bovendien zijn er de laatste jaren veel nieuwe medicijnen voor de behandeling 
van RA ontwikkelt. Deze nieuwe medicijnen zijn gericht op specifieke cytokines (zoals 
TNF-α en IL-6), immuuncellen (zoals B- en T- cellen) of intracellulaire stoffen (zoals JAK 
eiwitten) en bieden nieuwe behandelmogelijkheden voor patiënten die weinig tot geen 
effect ervaarden van de klassieke DMARDs. 

Daarnaast wordt in hoofdstuk 1 de COBRA-light studie toegelicht, een 
wetenschappelijke studie waarin de effectiviteit en veiligheid van COBRA-light therapie 
(start met prednisolon 30 mg/dag, afgebouwd naar 7.5 mg/dag in 8 weken en MTX 
opgehoogd naar 25 mg/week in 8 weken) en COBRA therapie (start met prednisolon 
60 mg/dag, afgebouwd naar 7.5 mg/dag in 6 weken, MTX 7.5 mg/week en sulfasalazine 
2 g/dag) werd vergeleken in een groep van 162 vroege RA patiënten. Verder wordt er 
in het eerste hoofdstuk dieper ingegaan op nieuwe ACR/EULAR remissie criteria en het 
belang en de rol van fysieke activiteit bij RA. Tenslotte wordt er dieper ingegaan op 
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lichaamssamenstelling (de verhouding tussen spier-, vet- en botmassa en water in het 
lichaam), reumatoïde cachexie (een situatie van een ongezonde lichaamssamenstelling 
waarbij er sprake is van ongewenst verlies van spiermassa en stabiel of toegenomen 
vetmassa), waarom een gezonde lichaamssamenstelling belangrijk is bij RA en hoe je dit 
kunt meten. 

Deel I
In het eerste deel van mijn proefschrift worden resultaten van de COBRA-light studie 
beschreven: de effectiviteit en veiligheid van initiële COBRA-light en COBRA therapie 
is bestudeerd over een periode van 4 jaar; de geldigheid van kort- en langdurige 
periodes van ACR/EULAR remissie is onderzocht; de longitudinale relatie tussen 
ziekteactiviteit en lichamelijke activiteit is bestudeerd; en de effecten van prednisolon op 
lichaamssamenstelling zijn onderzocht. Hieronder vindt u een uitgebreider overzicht van 
elk van de studies.

In hoofdstuk 2 wordt de effectiviteit en veiligheid van initiële COBRA-light versus 
COBRA-therapie beschreven bij 149 patiënten (72 COBRA-light en 77 COBRA-patiënten) 
na een periode van 4 jaar. Alle patiënten uit de oorspronkelijke COBRA-light studie 
werden uitgenodigd om deel te nemen aan de COBRA-light vervolgstudie, waarin 
ze werden geïnterviewd, lichamelijk werden onderzocht, vragenlijsten werden 
afgenomen, röntgenfoto’s werden gemaakt en het medisch dossier werd nagekeken op 
medicatiegebruik en comorbiditeiten.

Uit de vervolgstudie bleek dat initiële COBRA-light en COBRA-therapie een vergelijkbaar 
effect hadden op ziekteactiviteit, lichamelijk functioneren, radiografische progressie 
en remissie tijdens de 4 jaar durende opvolgperiode. Bovendien vertoonden beide 
behandelgroepen vergelijkbare resultaten op overleving, de belangrijkste comorbiditeiten 
en, naast geprotocolleerde verschillen in het gebruik van prednisolon, methotrexaat en 
sulfasalazine, vergelijkbaar medicatiegebruik van synthetische en biologische DMARDs en 
intra-articulaire en intramusculaire glucocorticoïdinjecties.

Deze studie heeft aangetoond dat vroege RA-patiënten die behandeld werden 
met COBRA-light en COBRA combinatietherapie dezelfde resultaten vertoonden op het 
gebied van effectiviteit en veiligheid na een periode van 4 jaar, met sterke en langdurige 
verbeteringen in ziekteactiviteit en lichamelijk functioneren en een goede onderdrukking 
van de radiografische progressie. COBRA-light en COBRA therapie zijn daarom beide 
effectieve en veilige behandelingen voor vroege RA-patiënten over een periode van 4 jaar.

In hoofdstuk 3 wordt beschreven of remissie tijdens het eerste jaar van de behandeling 
een goede uitkomst kan voorspellen voor het tweede behandeljaar. Dit werd onderzocht 
in een groep van 144 vroege RA-patiënten, allen deelnemers van de COBRA-light studie. 
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De aanwezigheid van remissie werd beoordeeld volgens ACR/EULAR en andere criteria en 
er werd onderscheid gemaakt tussen kortdurende remissie tijdens een eenmalig bezoek 
en langdurige remissie tijdens meerdere opeenvolgende bezoeken. Goede uitkomst 
werd gedefinieerd voor fysiek functioneren (lage HAQ score en geen verslechtering), 
radiografische uitkomst (geen verslechtering van SHS) en beide ("goede algehele 
uitkomst").

In het tweede behandeljaar werd goed fysiek functioneren waargenomen bij 35% van 
de patiënten, goede radiografische uitkomst bij 79% van de patiënten en beide bij 28% 
van de patiënten. Patiënten die in het eerste behandeljaar tenminste één keer in kort- 
of langdurige remissie waren, hadden een grotere kans op goed fysiek functioneren en 
goede algehele uitkomst in het tweede behandeljaar dan patiënten die nooit in remissie 
waren tijdens het eerste behandeljaar. Langdurige periodes van remissie tijdens meerdere 
opeenvolgende bezoeken waren een sterkere voorspeller van een goede uitkomst in het 
tweede behandeljaar dan een kortdurende remissie tijdens een eenmalig bezoek. Kort- of 
langdurige remissie tijdens het eerste behandeljaar, volgens welke definitie dan ook, bleek 
geen voorspeller van een goede radiografische uitkomst tijdens het tweede behandeljaar. 

Deze studie heeft aangetoond dat vroege RA-patiënten die volgens een bepaalde 
definitie in remissie zijn zeer waarschijnlijk een goede lichamelijke functie behouden in het 
daaropvolgende jaar; in remissie zijn volgens een strengere definitie of voor een langdurige 
periode leidde tot een sterkere voorspelling van een goed fysiek functioneren in het 
daaropvolgende jaar. Echter, in een studiepopulatie met weinig radiografische progressie 
bleek kort- of langdurige remissie, volgens welke definitie dan ook, niet voorspellend te 
zijn voor een goede radiografische uitkomst in het daaropvolgende jaar .

In hoofdstuk 4 wordt de longitudinale relatie tussen ziekteactiviteit en lichamelijke 
activiteit tijdens het eerste behandeljaar beschreven. Dit werd onderzocht bij 140 vroege 
RA-patiënten, allen deelnemers aan de COBRA-light studie. Fysieke activiteit werd gemeten 
bij start van de behandeling en na 13, 26 en 52 weken met de Short QUestionnaire to 
ASsess Health-improving physical activity (SQUASH) vragenlijst en gerapporteerd als het 
percentage patiënten dat voldeed aan de internationale richtlijn voor lichamelijke activiteit 
(150 minuten matig tot intense activiteit per week).

Bij de start van de behandeling voldeed 69% van de patiënten aan de internationale 
richtlijn voor lichamelijke activiteit, die aanzienlijk toenam tot 90% na 13 weken 
behandeling, en daarna stabiliseerde, met 89% na het eerste behandeljaar. De gemiddelde 
score van de ziekteactiviteit werd in het eerste jaar aanzienlijk verbeterd van 4.0 naar 1.8. 
Bovendien was de ziekteactiviteit longitudinaal omgekeerd geassocieerd met fysieke 
activiteit; een vermindering van de ziekteactiviteit was significant geassocieerd met een 
toename van de fysieke activiteit. Op elk tijdstip na de start van de behandeling bleken 
patiënten die een klinisch relevante verbetering lieten zien (uitgedrukt als DAS remissie, 
EULAR goede respons of ACR 70% verbeteringsscore) een hogere fysieke activiteit te 
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hebben dan patiënten die geen klinisch relevante verbetering lieten zien, ongeacht de 
definitie van de klinische relevante verbetering. 

Dit was de eerste studie die heeft aangetoond dat combinatietherapie niet alleen 
effectief is bij het verminderen van ziekteactiviteit, maar ook bij het verbeteren van zelf-
gerapporteerde lichamelijke activiteit bij vroege RA-patiënten. Dit gunstige effect hield 
tenminste één jaar aan. 

In hoofdstuk 5 wordt het effect van twee verschillende prednisolon afbouwschema’s 
(COBRA-light en COBRA) op lichaamssamenstelling bij prednisolon- en DMARD-
naïeve vroege RA-patiënten na een behandelperiode van 26 weken beschreven. 
Lichaamssamenstelling werd gemeten met een DXA-scan bij de start van de behandeling 
en na 26 weken. De subgroep van patiënten die startte met de prednisolonbehandeling 
na de DXA nulmeting (n=38) werd gebruikt als de primaire analysegroep.

Na 26 weken behandeling vertoonden beide behandelgroepen een significante 
toename van 1.6 kg in totaal lichaamsgewicht, die hoofdzakelijk werd veroorzaakt door 
een toename van 1.3 kg in totale vetmassa. De verhouding van vetweefsel tussen de romp 
en perifere weefsels en de proportionele verdeling van het totale lichaamsgewicht en 
vetmassa veranderden niet over tijd, en er waren geen significante verschillen tussen de 
twee behandelgroepen.

Deze studie heeft aangetoond dat zowel COBRA-light als COBRA therapie het totale 
lichaamsgewicht verhogen na 26 weken behandeling, dit wordt voornamelijk veroorzaakt 
door een toename van de totale vetmassa. De verhogingen in totaal lichaamsgewicht en 
vetmassa kan negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid van de patiënt. Echter, er 
was geen sprake van herverdeling van vetmassa van perifere naar centrale weefsels, wat 
nog minder goed zou zijn geweest voor de gezondheid van de patiënt. De afwezigheid 
van deze vetherverdeling spreekt de algemeen aanvaarde aanname van snelle nadelige 
effecten van prednisolon op lichaamssamenstelling in RA tegen. Bovendien bleek 
het effect van de twee prednisolonbehandelingen op lichaamssamenstelling niet 
dosisafhankelijk te zijn.

Deel II
In het tweede deel van mijn proefschrift wordt de beoordeling van de lichaamssamenstelling 
van RA-patiënten behandeld: de relevantie van (pre-)cachexie-definities is bestudeerd; de 
verschillen tussen de beoordeling van lichaamssamenstelling door BMI en BIA zijn bekeken; 
en de geldigheid van BIA is onderzocht. Hieronder vindt u een uitgebreider overzicht van 
elk van de studies.

In hoofdstuk 6 wordt de toepasbaarheid van de nieuwe consensusdefinities van "pre-
cachexie" en "cachexie" beschreven in een cohort van 103 patiënten met matig actieve RA, 
milde tot matige fysieke beperkingen en een ziekteduur van 8 jaar. In deze cross-sectionele 
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studie werd de prevalentie van de verschillende componenten van de voedingsstatus 
(ongewenst gewichtsverlies, spierkracht, vetvrije massa-index, eetlust, vermoeidheid en 
inflammatie) en de samengestelde definities van "pre-cachexie" en "cachexie" gemeten.

In deze studie had 20% van de studiepopulatie een lage vetvrije massa-index en 
vertoonde 95% van de patiënten een verminderde spierkracht. Ongewenst gewichtsverlies 
en verlies van eetlust, beide essentiële elementen van de nieuw voorgestelde definities 
van (pre)cachexie, kwamen niet vaak voor. De prevalentie van zowel "pre-cachexie" als 
"cachexie" was slechts 1%.

Deze studie heeft zowel een verslechterde lichaamssamenstelling als lichaamsfunctie 
aangetoond in een cohort van RA patiënten. Toch waren de nieuwe consensusdefinities 
van zowel "pre-cachexie" als "cachexie" niet in staat om de verslechterde voedingsstatus 
bij deze RA patiënten te identificeren en diagnosticeren. Beide definities onderschatten 
duidelijk de verslechterde voedingsstatus, die wel werd aangetoond in de individuele 
componenten. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door de lage prevalentie van ongewenst 
gewichtsverlies en verminderde eetlust.

In hoofdstuk 7 worden de verschillen beschreven tussen het bepalen van 
lichaamssamenstelling door BMI en BIA in een cohort van 65 patiënten met matig actieve 
RA, milde tot matige fysieke beperkingen en een ziekteduur van 7 jaar. In deze cross-
sectionele studie werd een “single-frequency” bio-elektrische impedantiemeter gebruikt 
om de vetvrije massa-index (VVMI) en vetmassa-index (VMI) te bepalen.

Op basis van BMI had 2% van de studiepopulatie ondergewicht, 45% een gezonde 
lichaamssamenstelling en 54% overgewicht of obesitas. Op basis van BIA, die onderscheid 
maakt tussen vetvrije massa en vetmassa, had 18% van de studiepopulatie een lage VVMI, 
55% een normale VVMI en 26% een hoog tot zeer hoge VVMI; 26% had een normale VMI en 
74% een hoge tot zeer hoge VMI. Een lage VVMI werd aangetoond bij 44% van de vrouwen 
met een normale BMI. Een hoge VMI werd aangetoond bij 40% van de vrouwen en 75% van 
de mannen met een normale BMI.

Deze studie heeft een hoge frequentie van ongunstige lichaamssamenstelling 
aangetoond in een cohort van RA patiënten, met name een verlaagde VVMI en een 
verhoogde VMI. Door de onbalans tussen VVMI en VMI is BMI een onbetrouwbare methode 
voor de beoordeling van de lichaamssamenstelling van RA-patiënten. BIA kan een handige 
methode zijn om VVMI en VMI bij RA-patiënten te bepalen in de klinische praktijk, maar 
moet eerst worden gevalideerd.

In hoofdstuk 8 wordt er via een ingezonden brief gereageerd op een artikel dat 
geschreven is door dr. Wolfe en dr. Michaud. Zij hebben aangetoond dat overgewicht en 
obesitas bij RA-patiënten het risico op sterfte verminderen maar het risico op bepaalde 
comorbiditeiten verhogen. In deze studie gebruikten Wolfe en Michaud BMI als maat voor 
overgewicht en obesitas.
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In de brief aan de redactie werd benadrukt dat BMI een beperkte waarde heeft voor de 
beoordeling van de lichaamssamenstelling van RA-patiënten, omdat RA-patiënten vaak 
verlies van spiermassa vertonen, met weinig of geen gewichtsverlies, in de aanwezigheid 
van een stabiel of verhoogde vetmassa. Aangezien BMI geen onderscheid kan maken 
tussen spier- en vetmassa, kan het ook geen afwijkende lichaamssamenstelling bij RA-
patiënten identificeren en zou het niet gebruikt moeten worden bij een onderzoek naar 
het effect van afwijkende lichaamssamenstelling op sterfte bij RA.

Daarnaast werd geadviseerd om VVMI in plaats van BMI te gebruiken, omdat je met 
behulp van de VVMI een verlaagde spiermassa kan identificeren bij patiënten met een 
normale BMI. VVMI kan worden bepaald met behulp van DXA of BIA.

In hoofdstuk 9 worden de verschillen beschreven tussen BIA en twee verschillende DXA-
apparaten tijdens het bepalen van de lichaamssamenstelling van een groep van 43 RA-
patiënten, die allen deelnamen aan de COBRA-light vervolgstudie. In deze cross-sectionele 
vergelijkingsstudie werd de lichaamssamenstelling van alle patiënten op dezelfde dag 
bepaald met zowel een “multi-frequency” BIA als DXA. Patiënten uit studiecentrum A 
(n=25) werden met een ander DXA-apparaat onderzocht dan patiënten uit studiecentrum 
B (n=18).

Op individueel niveau werden grote systematische verschillen gevonden voor de 
beoordeling van absolute en relatieve vetvrije massa en vetmassa tussen DXA en BIA in 
beide studiecentra. Bovendien waren de systematische verschillen die gevonden werden 
in studiecentrum A in tegengestelde richting van de systematische verschillen die 
gevonden werden in studiecentrum B. Ook waren de zogenaamde “limits of agreement” 
breed, wat wijst op grote absolute verschillen. Op groepsniveau werd een matige tot 
goede overeenkomst gevonden tussen DXA en BIA.

Dit was de eerste studie waarin BIA werd vergeleken met twee verschillende, 
veelgebruikte DXA-apparaten voor de beoordeling van de lichaamssamenstelling van 
RA-patiënten. BIA is waarschijnlijk een onbetrouwbare methode voor de beoordeling van 
de lichaamssamenstelling van RA-patiënten, vooral op individueel niveau. De verschillen 
tussen DXA en BIA waren afhankelijk van het DXA-apparaat dat gebruikt werd.
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