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Dit proefschrift bestaat uit kwalitatief en kwantitatief onderzoek gericht op drie belangrijke 

onderwerpen binnen de moderne behandeling van reumatoïde artritis (RA):  

1) combinatie therapie, een behandelmethode waarbij verschillende geneesmiddelen 

gecombineerd worden voor een optimale respons en een verbetering van de ziekte in 

vergelijking met monotherapie; 2) monitoring strategieën, het gestructureerd meten 

(monitoren) van ziekteactiviteit en het hierop aanpassen van de medicamenteuze 

behandeling om zo de ziekte beter te controleren; en 3) remissie, of ‘de afwezigheid van 

ziekte’, het ultieme doel van de behandeling. 

Sectie I van dit proefschrift  presenteert de implementatie van de originele COBRA combinatie 

therapie en sectie II introduceert een geïntensiveerde combinatietherapie, in combinatie met 

een nieuwe monitoringsstrategie. Zowel combinatietherapieën als monitoringsstrategieën zijn 

gebaseerd op wetenschappelijke bewijzen dat vroege interventie met een krachtige therapie 

schade op de lange termijn kan voorkomen en een betere ziekte-uitkomst geeft. Het derde 

onderwerp in dit proefschrift, remissie, is ook gerelateerd aan verbeterde ziekte-uitkomst. 

Sectie III van dit proefschrift laat zien dat het behalen van remissie leidt tot verbeterde ziekte-

uitkomst op de lange termijn, maar dat het concept ‘remissie’ niet zo simpel is als 

‘afwezigheid van ziekte’. 

 

SECTIE I: IMPLEMENTATIE VAN COBRA THERAPIE 

De hoofdstukken 1.1 t/m 1.5 beschrijven het onderzoek rondom de implementatie van 

COBRA therapie en zijn gebaseerd op de uitkomsten van de originele COBRA trial
1,2

. De 

resultaten van deze trial hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de verandering van de 

kijk op het behandelen van patiënten met RA. Desondanks werden de resultaten niet 

automatisch overgenomen door clinici of geïmplementeerd in de dagelijkse praktijk. De 

redenen hiervoor werden onderzocht in twee verschillende fasen. 

 

Attitudes en meningen van reumatologen en patiënten ten aanzien van de COBRA 

therapie (Hoofdstukken 1.1 & 1.2) 

In de eerste fase van deze studie werd de attitude van reumatologen ten aanzien van COBRA 

therapie gemeten met behulp van een korte vragenlijst die naar iedere reumatoloog in 

Nederland werd gestuurd. Uit de reacties bleek dat COBRA therapie als effectief en veilig 

werd ervaren, maar ook als ingewikkeld. Opvallend was dat de gemiddelde attitude ten 

aanzien van de COBRA therapie positief was, terwijl de grote meerderheid van de 

reumatologen niet van plan bleek om COBRA therapie in de nabije toekomst voor te schrijven 

aan een patiënt. Deze resultaten gaven ons een eerste indicatie van de tegengestelde 

gevoelens rondom het gebruik van de COBRA therapie
3
.  

 

In de tweede fase van deze studie hebben we focus groep discussies georganiseerd met 

zowel reumatologen als patiënten (in aparte groepen). In de focus groep discussies met 

reumatologen werden de resultaten van de eerste fase van deze studie bevestigd. Deze 

resultaten gaven ook een achtergrond die nodig was om de tegenstrijdigheid tussen attitude 

en intentie te begrijpen. Reumatologen waren positief over de werkzaamheid van COBRA 

therapie, maar maakten zich grote zorgen over de mogelijk negatieve reactie van de patiënt 

bij het voorschrijven van een grote hoeveelheid pillen. Artsen waren bang te falen ten 

opzichte van hun patiënt als ze een in hun ogen vervelende therapie zouden voorschrijven. 

Daarnaast gaven reumatologen aan over te weinig tijd te beschikken om COBRA therapie 

voor te schrijven en uit te leggen en voelden zij zich ongemakkelijk bij het voorschrijven van 

een hoge dosis prednisolon
4
. 

In tegenstelling tot de reumatologen waren de patiënten erg positief over het gebruik van een 

krachtige combinatie therapie als COBRA en hadden ze er geen problemen mee om tijdelijk 
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veel pillen in te nemen als dit verlichting van de klachten zou geven en hun prognose zou 

kunnen verbeteren. Patiënten associeerden prednisolon met vervelende bijwerkingen (met 

name met betrekking tot het uiterlijk), maar waren zich ook bewust van de noodzaak van 

prednisolon in moeilijke tijden. Zij baseerden hun mening op hun eigen ervaringen in de 

beginfase van de ziekte en concludeerden dat het tijdelijk innemen van veel pillen aanzienlijk 

beter is dan de pijn en beperkingen die zij ervoeren met de ziekte. Wel werd de afname van 

de hoeveelheid pillen na een periode van intensief behandelen zeer op prijs gesteld. Een 

beperking van dit onderzoek lag in de ziekteduur van de patiënten die deelnamen aan de 

focus groep discussies: de meeste patiënten hadden al meer dan 10 jaar RA en waren 

gediagnosticeerd in een tijd waarin niet veel effectieve behandelingen beschikbaar waren. Zij 

hebben daardoor veel pijn en beperkingen ervaren, inclusief permanente beschadiging van 

de gewrichten. Tegenwoordig kunnen patiënten die zich presenteren met ontstekingen en 

zwellingen in enkele gewrichten snel herkend worden als RA patiënten (of RA patiënten in 

spé) en worden dan ook direct effectief behandeld.   

Desondanks laten de resultaten van de focus groep discussies zien dat patiënten met 

agressieve RA zeker bereid zijn om tijdelijk veel pillen en prednisolon te nemen als dit hun 

functioneren en prognose kan verbeteren. 

Belangrijk voor reumatologen bleek ook het gebrek aan wetenschappelijke vergelijking tussen 

COBRA therapie en hun huidige voorkeursbehandeling (methotrexaat (MTX) met een 

eventuele  overbrugging met laag gedoseerd prednisolon). Buiten de context van dit 

proefschrift is recentelijk een trial gestart in Amsterdam (de zogenaamde COBRA “light” 

studie) om te kijken of de originele COBRA therapie dan wel een light-versie met lager 

gedoseerde prednisolon, hoger gedoseerde MTX en zonder sulfasalazine (SSZ) te prefereren 

is. 

 

11-jaar follow up van het COBRA cohort (Hoofdstukken 1.3 & 1.4) 

Reumatologen gaven ook aan bezorgd te zijn over de lange termijn effecten van het gebruik 

van een tijdelijke hoge dosis prednisolon. Om dit effect te onderzoeken hebben we het 

originele COBRA cohort 11 jaar na de trial opnieuw onderzocht. Dit onderzoek liet zien dat er 

tussen de twee behandelgroepen geen echte verschillen waren die toegeschreven konden 

worden aan de oorspronkelijke therapie. De sterfte in de COBRA groep was numeriek lager, 

en het optreden van cardiovasculaire aandoeningen en andere comorbiditeiten was gelijk in 

beide groepen. De prevalentie van hypertensie en diabetes mellitus was verhoogd, hoewel de 

hypercholesterolemie-prevalentie verlaagd was. De prevalentie van osteoporose was ook 

vrijwel gelijk. Na 10 jaar behandeling naar inzicht van de eigen reumatoloog waren de 

voordelen van behandeling met COBRA therapie op de ziekte (vertraging in de snelheid van 

radiologische progressie) nog steeds zichtbaar, en de vertraging van radiologische schade 

zet mogelijk nog steeds door, afhankelijk van de manier waarop omgegaan wordt met 

missende data. Helaas krijgt iedere studie met een lange follow up duur te maken met uitval 

van patiënten. In onze studie vielen meer SSZ-patiënten uit dan COBRA-patiënten, en 

degenen die uitvielen in de SSZ groep hadden ook nog eens een slechtere prognose dan de 

uitvallers in de COBRA groep. Lineaire imputatie van missende data (het toevoegen van 

ontbrekende data op basis van een lineair voorspellingsmodel) gebaseerd op de 

progressiesnelheid van iedere individuele patiënt gaf ons de beste schatting van het 

werkelijke verschil in progressiesnelheid tussen beide groepen. Imputatie van missende data 

kan echter gemakkelijk vertekening veroorzaken en moet met grote voorzichtigheid worden 

toegepast. Een veel gebruikte methode is het nemen van de laatst beschikbare waarneming 

en deze imputeren op ieder volgend missend moment. In ons geval zou deze methode een 

totale stop van de progressiesnelheid betekenen voor alle missende data, die daarbij nog 

eens onevenredig over de behandelgroepen verdeeld waren. Lineaire imputatie van 
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missende data veronderstelt een lineaire relatie van progressie over de tijd wat ook niet voor 

iedere patiënt zal kloppen. Echter, de vertekening die ontstaat door de selectieve uitval is ook 

onacceptabel. Daarom hebben we gekozen voor het presenteren van twee modellen: ten 

eerste een model met selectieve uitval waarin geen verschil in progressiesnelheid is tussen 

de groepen, hoewel de COBRA groep op ieder moment 4 Sharp/van der Heijde punten onder 

de SSZ groep ligt; en ten tweede een model met lineaire imputatie van ontbrekende data 

waarin de COBRA groep een significante vertraging van de gewrichtsschade heeft in 

vergelijking met de SSZ groep. Samenvattend hebben we in hoofdstuk 1.3 laten zien dat 

COBRA therapie net zo veilig is als andere antireumatische geneesmiddelen en mogelijk na 

11 jaar nog steeds voordeel biedt boven monotherapie.  

 

De lange, gestructureerde dataverzameling bij het COBRA cohort gaf ons de mogelijkheid om 

voorspellende factoren van lange termijn uitkomsten te bestuderen. Factoren die op baseline 

worden gemeten en een voorspellende waarde hebben voor de ziekte-uitkomst op 11 jaar zijn 

zeer belangrijk, omdat zo de mogelijkheid ontstaat om patiënten met een slechte prognose in 

een vroeg stadium van de ziekte te selecteren. Uit eerder onderzoek in de COBRA dataset 

bleek de voorspellende waarde van botmarkers die de bot- en kraakbeenafbraak in het 

lichaam reflecteren, en bij RA patiënten resulteren in ernstige gewrichtsschade. In eerder 

onderzoek hebben we laten zien dat de baseline urine waarden van C-terminal cross linking 

type-I en type-II collageen (CTX-I en CTX-II) en de CTX-II respons na 3 maanden therapie 

voorspellend zijn voor een verhoogd risico op radiologische progressie na 5 jaar
5,6

. Een 

andere marker voor botverlies (of beter gezegd, voor osteoclast activiteit) is de ratio tussen 

osteoprotegerine (OPG) en receptor activator van nuclear factor-κB ligand (RANKL). In eerder 

onderzoek van follow up data van de COBRA trial hebben we laten zien dat een lage baseline 

OPG:RANKL-ratio bij vroege patiënten vóór de start van een behandeling radiologische 

schade kan voorspellen
7
. In hoofdstuk 1.4 laten wij zien dat CTX-I, CTX-II en RANKL:OPG 

zeer sterke, onafhankelijke predictoren zijn van jaarlijkse radiologische schade over 11 jaar. 

Door patiënten met een hoge baseline waarde van CTX-I, CTX-II en een lage RANKL:OPG 

ratio vroeg op te sporen, kan de ernst van het verloop van de ziekte beter worden ingeschat 

en de behandeling hierop worden afgestemd. Een tekortkoming van deze studie is dat anti-

cyclic citrillunated peptide (anti-CCP) in het COBRA cohort niet is gemeten, terwijl dit een van 

de sterkste predictoren van radiologische schade is
8-11

. De voorspellende waarde van CTX-I, 

CTX-II en de RANKL:OPG ratio moet verder onderzocht worden in een multivariaat model 

waarbij anti-CCP ook wordt meegenomen. Daarnaast is er wetenschappelijk bewijs uit 

dierstudies dat het remmen van RANKL kan leiden tot het voorkomen van nieuwe erosies
12

. 

In deze context is het van belang om het effect van verschillende behandelstrategieën op het 

verloop van de RANKL:OPG ratio te onderzoeken, gelijktijdig met het ontstaan van nieuwe 

erosies.  

 

Ontwerp en testdraaien van een implementatie plan (Hoofdstuk 1.5) 

Nadat we alle aspecten van de COBRA therapie vanuit het perspectief van zowel de 

reumatoloog als de patiënt hadden geëvalueerd, hebben we een implementatieplan 

ontwikkeld. De vraag die centraal stond in dit praktische gedeelte van ons onderzoek was: 

‘Hoe kunnen we het gebruik van de COBRA therapie in de praktijk door zowel patiënten als 

reumatologen en reumaverpleegkundigen gemakkelijker en prettiger maken?’ Veel 

aanwijzingen voor verbetering van het gebruiksgemak in de dagelijkse praktijk  waren naar 

voren gekomen tijdens de focus groep discussies. Zo vonden reumatologen de COBRA 

therapie ingewikkeld en tijdrovend om voor te schrijven. Ook werd verondersteld dat patiënten 

misschien bezwaar zouden hebben tegen het gebruik van veel pillen of prednisolon. Om het 

obstakel van tijdgebrek en specifieke informatievoorziening voor reumatologen weg te nemen 
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hebben we patiëntinformatie materiaal ontwikkeld met daarin visuele hulpmiddelen voor uitleg 

van de therapie, duidelijke tabellen waarin de inname van de verschillende tabletten wordt 

weergegeven, en voorgedrukte recept-stickers om het voorschrijfproces te versnellen. Ook 

hebben we de resultaten van het focus groep onderzoek verspreid, waarin patiënten 

uitleggen dat het tijdelijk gebruik van een groot aantal pillen of prednisolon voor hen 

acceptabel is, mits daarmee de klachten snel afnemen en de prognose verbetert. Om 

patiënten zoveel mogelijk op hun gemak te stellen bij het gebruik van de COBRA therapie, 

hebben we het patiëntinformatie materiaal voorzien van een interview met een fictieve nieuwe 

RA patiënt die haar gevoelens uit na het horen van de diagnose RA en het starten met 

COBRA therapie. De inhoud van dit interview kwam voort uit quotes van patiënten tijdens de 

focus groep discussies en is gemaakt om patiënten die starten met de therapie een positieve 

start te geven. Vervolgens hebben we een groep van gemotiveerde reumatologen en 

reumaverpleegkundigen gevraagd om hun patiënten COBRA therapie voor te schrijven met 

behulp van het verspreide materiaal. Zowel reumatologen, patiënten als reuma 

verpleegkundigen hebben het materiaal geëvalueerd en gaven allemaal zeer positieve 

beoordelingen.  

De website, waarop al het patientinformatie materiaal, maar ook de wetenschappelijke 

publicaties en dit proefschrift zijn te downloaden, is online op: www.cobratherapie.nl zodat 

COBRA therapie wereldwijd kan worden gebruikt. 

 

Om de impact van onze COBRA implementatie studie te onderzoeken kunnen digitale 

apotheken helpen bij het bestuderen van de toename van het aantal specifieke recepten. Wij 

zijn van plan om het aantal voorschriften van de COBRA therapie ruim voor de start en ruim 

na de afsluiting van deze studie te meten, door de digitale apotheken de vraag voor te leggen 

hoe vaak de combinatie SSZ, MTX en prednisolon bij de diagnose RA is voorgeschreven. 

Daarbij is het van belang om dat ruim voor de start van deze studie en ruim na publicatie van 

dit proefschrift te meten, zodat de resultaten niet vertekend zijn door een tijdelijke aandacht 

voor COBRA therapie. 

 

SECTIE II:  COBRA-CTX STUDIE 

Parallel aan de hierboven beschreven implementatie studie groeide het aantal publicaties 

over de effectiviteit van monitoringsstrategieën. Dit maakte ons nieuwsgierig naar de 

voordelen van een geïntensiveerde COBRA therapie in combinatie met een 

monitoringsstrategie. Verschillende studies hebben de effectiviteit aangetoond van sturing op 

de DAS (disease activity score, een samengestelde maat voor ziekteactiviteit, zie 

introduction): de BeSt studie vergelijkt vier behandelstrategieën die allen gestuurd worden op 

de DAS; alle vier de behandelstrategieën bleken zeer effectief in combinatie met de strikte 

monitoring van de DAS, hoewel de twee combinatiestrategieën superieur waren door de zeer 

snelle onderdrukking van ontstekingen en het vertragen van de radiologische schade
13,14

. De 

TICORA trial is een ander goed voorbeeld van de voordelen van monitoringsstrategieën op 

ziekteactiviteit. In deze trial behaalde 65% van de patiënten die gestuurd werden een DAS 

remissie, tegenover 16% van de patiënten die gebruikelijke zorg kregen. De monitoring-groep 

had ook een 6 keer hogere odds op het behalen van een goede EULAR respons in 

vergelijking met de groep die gebruikelijke zorg kreeg
15

. De eerste en meest effectieve trial 

die een combinatietherapie bestudeerde, gecombineerd met een monitoringsstrategie was de 

FIN-RACo trial, waarin 68% van de patiënten een DAS28 remissie bereikte
16

. Deze trials 

hebben allemaal gestuurd op basis van de DAS, terwijl verschillende recente studies 

suggereren dat radiologische progressie mogelijk gedeeltelijk onafhankelijk is van 

ziekteactiviteit. Dit heeft geleid tot de hypothese dat klinische ziekte activiteit  en radiologische 

progressie worden aangestuurd door verschillende ziekteprocessen
17

. Hoewel er verschillen 
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in mening over bestaan
18

 is gesuggereerd dat een ontkoppeling van radiologische progressie 

en ziekteactiviteit ontstaat bij patiënten zonder klinische reactie maar wel een vertraging in 

radiologische progressie laten zien
19,20

, en andersom dat bij patiënten in klinische remissie de 

radiologische progressie door gaat
21

. In deze setting kan sturing op een meer directe marker 

van radiologische progressie wellicht voordeel opleveren.  

 

De COBRA-CTX pilot trial (Hoofdstukken 2.1 & 2.2) 

Zoals reeds beschreven in hoofdstuk 1.4 is radiologische schade bij patiënten met 

reumatoïde artritis het gevolg van bot- en kraakbeenafbraak. Om de mate van bot- en 

kraakbeenafbraak te meten zijn biologische markers geidentificeerd
22

. Twee van zulke 

markers zijn geïntroduceerd in hoofdstuk 1.4: CTX-I en CTX-II. In data van de COBRA trial is 

aangetoond dat CTX-II radiologische schade over 5 jaar kan voorspellen. CTX-II kon dit beter 

dan IgM reumafactor (RF), baseline schade en ziekte activiteit (gemeten als 

bezinkingssnelheid van de erytrocyten)
5,6;23

. In dit onderzoek kon ook een niveau van CTX-II 

worden bepaald waaronder geen verdere radiologische progressie optrad; een waarde die 

gelijk is aan die van gezonde controles
24

. Naar aanleiding van deze resultaten formuleerden 

wij de hypothese dat CTX-II een betere marker voor sturing van geïntensiveerde behandeling 

zou kunnen zijn dan ziekteactiviteit gemeten met behulp van de DAS. Om de haalbaarheid 

van een studie met deze hypothese te onderzoeken hebben we een pilot trial opgezet waarin 

monitoringsstrategieën op basis van herhaalde metingen van de DAS, dan wel van CTX-II 

excretie werden vergeleken. Patiënten werden gerandomiseerd voor monitoringsstrategie 

waarbij de therapie geïntensiveerd werd indien de streefwaarde voor de DAS dan wel de 

CTX-II niet werd gehaald. Om er zeker van te zijn dat alle patiënten effectief werden 

behandeld kreeg iedereen een geïntensiveerde variant van de COBRA therapie inclusief 

hydroxychloroquine vanaf baseline, verhoging van de dosis MTX indien de streefwaarden niet 

werden bereikt binnen 8 weken en introductie van infliximab wanneer de streefwaarden niet 

werden bereikt binnen 21 weken.  

Deze intensieve behandeling in combinatie met een strikte monitoringsstrategie bleek 

haalbaar en resulteerde in een ongekend hoog percentage patiënten dat een DAS remissie 

behaalde (90%)
25

. Echter, een CTX-II remissie werd minder gemakkelijk behaald en was 

onafhankelijk van meer geïntensiveerde behandeling in de CTX-groep. Het hoge 

remissiepercentage in onze studie wordt het best verklaard door het intensieve 

behandelschema. In vergelijking met eerdere trials werden meer geneesmiddelen, in hogere 

doseringen gegeven en de behandeling kon al na 8 weken geïntensiveerd worden. 

  

In deze studie lieten we tevens zien dat intensieve conventionele DMARD therapie met een 

hoge initiële dosis prednisolon volgens het COBRA schema een snelle daling van zowel RF 

als anti-CCP in serum van ruim 50% tot gevolg heeft. In de COBRA trial en diverse andere 

studies werd ook een snelle daling van RF gezien
26-31

, maar zo’n snelle en forse daling van 

anti-CCP tijdens behandeling van vroege RA patiënten is nog niet eerder beschreven. De 

aanwezigheid van RF en anti-CCP in een vroeg stadium van de ziekte wordt geassocieerd 

met ernstiger radiologische progressie
32,33

. Het sturen van de behandeling op basis van anti-

CCP naast ziekte activiteit zou de effectiviteit van behandelstrategieën die gericht zijn op het 

voorkomen van schade en verlies van functie verder kunnen verhogen.  

Het effect van sturen van CTX-II op radiologische progressie konden we helaas niet 

onderzoeken vanwege het kleine aantal patiënten en de grote verschillen in baseline schade 

tussen de patiënten. Dit maakt dat de resultaten van deze studie voorzichtig geïnterpreteerd 

moeten worden. Desondanks versterkt deze studie de hypothese dat intensieve 

conventionele therapie met een initieel hoge dosis prednisolon en indien nodig toevoeging 

van infliximab kan leiden tot een ongekende mate van controle over de ziekte bij vroege 
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reumatoïde artritis patiënten. Deze resultaten pleiten uiteraard voor toepassing in een grote 

klinische trial, waarin het effect van sturing van CTX-II op radiologische progressie en de 

effectiviteit en veiligheid van de behandelstrategie verder onderzocht kan worden. 

 

SECTIE III: ACR/EULAR/OMERACT REMISSIE INITIATIEF 

Een derde belangrijke ontwikkeling die beschreven wordt in dit proefschrift is de groeiende 

verwarring rondom het concept van remissie in RA. In de hierboven beschreven COBRA-CTX 

studie lieten we zien dat 90% van de patiënten een DAS28 remissie behaalde, maar slechts 

45% van de patiënten behaalde remissie volgens de definitie van the American college of 

Rheumatology (ACR). Recente studies die kijken naar remissie, gedefinieerd op verschillende 

manieren, worden allemaal met hetzelfde probleem geconfronteerd: het gebruik van 

verschillende definities om remissie te meten leidt tot verschillende percentages behaalde 

remissies waardoor het vergelijken van trials onderling onmogelijk wordt
34-36

. 

 

Het definiëren van remissie in reumatoïde artritis (Hoofdstukken 3.1 &3.2) 

De ACR, EULAR en het OMERACT initiatief hebben besloten de handen ineen te slaan om 

toe te werken naar een uniforme definitie van remissie met optimale eigenschappen in 

klinische trials en haalbaarheid in de klinische praktijk (hoewel deze definities wellicht niet 

identiek zullen zijn). Een commissie van internationale experts op het gebied van remissie in 

RA werd uitgenodigd om te discussiëren over de onderzoeksagenda. Dit resulteerde in een 

eerste afbakening voor een toekomstige remissiedefinitie zoals beschreven in hoofdstik 3.1; 

experts waren het erover eens dat een strikte definitie nodig is, in tegenstelling tot de DAS28 

definitie van remissie waarbij gewrichten in de voeten niet worden meegenomen
37

. Verder 

vond de commissie dat een mogelijke remissiedefinitie gevalideerd moet worden tegen 

radiologische progressie en functie: een goede definitie moet in staat zijn te differentiëren 

tussen patiënten waarbij de progressie stopt danwel doorgaat en het functioneren voor- dan 

wel achteruit gaat. Omdat het onbekend was in hoeverre de huidige remissiedefinities in staat 

zijn om hiertussen te differentiëren hebben we de literatuur erop na gezocht. Hoofdstuk 3.2 

laat zien dat patiënten die remissie behalen, ongeacht de remissiedefinitie, een beter verloop 

van radiologische progressie en fysiek functioneren hebben, vergeleken met patiënten die 

geen remissie behalen. Ook kwam de reeds eerder beschreven complexiteit rondom remissie 

en radiologische progressie opnieuw naar voren: patiënten in klinische remissie kunnen nog 

steeds radiologische progressie vertonen terwijl omgekeerd, met name bij patiënten die met 

biologicals behandeld werden, ziekteactiviteit aanwezig kan zijn terwijl progressie is gestopt. 

Dit suggereert een verschil in pathologie tussen ziekteactiviteit en radiologische progressie. 

Er is meer onderzoek nodig naar deze zogenaamde ‘ontkoppelingshypothese’ en het verschil 

in respons op DMARDs versus biologicals. Op dit moment worden datasets vanuit de hele 

wereld geanalyseerd om de variabelen met de beste meeteigenschappen te identificeren als 

mogelijke kandidaten voor een nieuwe remissiedefinitie. 

 

TOEKOMSTPERSPECTIEF 

COBRA therapie is effectief, veilig en met behulp van het juiste materiaal goed te gebruiken in 

de klinische praktijk door zowel patiënten als reumatologen en reumaverpleegkundigen. Het 

zou verstandig zijn om COBRA therapie nationaal te implementeren als 

voorkeursbehandeling voor patiënten met een vroege, agressieve reumatoïde artritis, niet 

alleen vanuit een medisch perspectief, maar wellicht ook vanuit een economisch en patiënt 

perspectief. Omdat COBRA therapie bestaat uit een combinatie van goedkope, generieke 

geneesmiddelen is het een zeer kosteneffectieve behandeling. Patiënten zouden belang 

kunnen hebben bij implementatie van COBRA therapie omdat dit hen een betere prognose 

geeft in vergelijking met monotherapie. Daarom is het aan te raden dat reumatologen 
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wereldwijd hun vroege, agressieve RA patiënten adviseren met COBRA therapie te starten. 

Indien de respons op de therapie niet zo goed is als gewenst kan snel worden overgestapt 

naar een biological in combinatie met MTX. Dan is ook meteen aan de voorwaarde voldaan 

dat de patiënt eerst op twee DMARDs moet hebben gefaald alvorens met een biological te 

starten. Met deze strategie worden RA patiënten snel, effectief en kosteneffectief behandeld 

en wordt de kans op het snel terugkrijgen van functionaliteit groter, en de kans op het 

voorkomen van permanente radiologische schade kleiner.  

 

Wanneer effectieve therapie wordt gecombineerd met het frequent meten van de 

ziekteactiviteit, kan de behandeling van patiënten die niet goed reageren snel worden 

aangepast. We hebben laten zien dat een grote trial haalbaar en noodzakelijk is om enerzijds 

de effectiviteit en veiligheid van een gemodificeerd COBRA schema verder te onderzoeken 

en anderzijds de effectiviteit van een monitoringsstrategie op basis van botmarkers verder te 

onderzoeken. Ook hebben we laten zien dat we wellicht niet alleen moeten focussen op CTX-

II, maar dat de beïnvloeding van de RANKL:OPG ratio misschien nog belangrijker is voor het 

onderdrukken van radiologische progressie. Meer onderzoek is nodig naar de respons van de 

RANKL:OPG ratio op effectieve behandeling. Als deze marker net als CTX-II sterk reageert 

tijdens effectieve behandeling kan een toekomstige trial van verschillende 

monitoringsstrategieën hun onafhankelijke of gezamenlijke rol als indicatoren voor 

radiologische progressie ophelderen. De respons van RANKL:OPG op effectieve behandeling 

tijdens onze COBRA-CTX pilot trial staat daarmee hoog op onze eigen onderzoeksagenda. In 

de tussentijd heeft onderzoek duidelijk laten zien dat sturing op de DAS een positieve invloed 

heeft op het verloop van de ziekte. Daarom is implementatie van deze monitoringsstrategie 

van groot belang en zou zo snel mogelijk standaard moeten zijn in alle ziekenhuizen waar RA 

patiënten behandeld worden.  

 

Ontwikkeling van een nieuwe definitie voor remissie is een grote uitdaging, gezien de 

onzekerheid omtrent de pathologische processen van botafbraak en de optimale manier om 

ziekteactiviteit te meten. Ondanks deze onzekerheden laat ons onderzoek zien dat het 

behalen van remissie, volgens welke definitie dan ook, een betere ziekte-uitkomst geeft op de 

lange termijn. Daarom is het aan re raden om door te gaan met het sturen op remissie op een 

manier die haalbaar is in de setting waar de zorg wordt verleend, maar het werk van de 

commissie van remissie-experts in het vizier te houden. De bundeling van krachten van zowel 

de ACR, EULAR als het OMERACT initiatief bieden de beste basis voor het ontwikkelen en 

implementeren van een nieuwe maat voor remissie in zowel klinische trials als de klinische 

praktijk.  
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BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN 

-  COBRA therapie is niet erg populair bij reumatologen omdat zij het een ingewikkelde 

therapie vinden, het veel tijd vinden kosten om voor te schrijven en denken dat patiënten 

het niet willen gebruiken. 

-  Patiënten hebben geen bezwaar tegen het gebruik van een agressieve combinatie 

therapie inclusief prednisolon of een grote hoeveelheid pillen, zolang het van tijdelijke 

aard is en hun prognose ermee verbetert. 

-  COBRA therapie is net zo veilig als andere antireumatische geneesmiddelen en biedt 

mogelijk na 11 jaar nog steeds voordeel boven monotherapie. 

-  Op maat gemaakt informatie materiaal voor reumatologen, patiënten en 

reumaverpleegkundigen faciliteert het gebruik van COBRA therapie in de klinische 

praktijk. 

-  Markers voor bot- en kraakbeenafbraak, gemeten voor start van een behandeling, zijn 

sterke predictoren van jaarlijkse radiologische progressie. 

-  Een trial met geïntensiveerde COBRA therapie en een sturingsstrategie op basis van 

botmarker CTX-II met als doel toekomstige radiologische schade zoveel mogelijk te 

voorkomen, is haalbaar. Bovendien is het opzetten van een dergelijke trial van belang 

vanwege het hoge percentage patiënten dat remissie behaalt en de scherpe daling in 

reumafactor en anti-CCP gevonden in onze pilot trial. 

-  Huidige definities van remissie zijn in staat om verbetering van lange termijn uitkomsten te 

voorspellen, maar de definitie van het begrip remissie in RA is op dit moment niet 

bruikbaar. Een internationale commissie van remissie-experts heeft als doel hier 

verandering in te brengen. 
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