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NEDERLANDSE SAMENVATTING 

De laatste twee decennia zijn de behandelmogelijkheden voor reumatoïde 
artritis (RA), artritis psoriatica (PsA) en de ziekte van Bechterew (AS) sterk 
gegroeid met de komst van biologicals en targeted syntethic (ts)DMARDs. 
Vijf van deze biologicals zijn gericht om de pro-inflammatoire cytokine tumor 
necrose factor (TNF) te blokkeren. Adalimumab en etanercept zijn de meest 
voorgeschreven TNF-blokkers. Ze verbeteren niet alleen de ziekteactiviteit, 
maar ook het functioneren en kwaliteit van leven. Echter, het risico op het krijgen 
van infecties, tuberculose, en mogelijk ook (non-)melanomen, is toegenomen. 
Daarnaast zijn deze TNF-blokkers erg duur, waardoor de drempel om behandeld 
te worden met deze medicijnen hoog ligt en er strenge voorwaarden worden 
gesteld. Nu worden adalimumab en etanercept voorgeschreven met een 
standaarddosering. Gezien de bijwerkingen en hoge kosten is het noodzakelijk 
om de behandeling met adalimumab en etanercept te personaliseren. Dat kan 
door behandeling verder te optimaliseren, alsmede door de dosering per patiënt 
aan te passen. Het gebruik van medicijnspiegels (hoeveelheid medicijn in het 
bloed) kan mogelijk helpen om de dosering gericht per patiënt aan te passen. 

Adalimumab en etanercept
Ondanks dat zowel adalimumab als etanercept TNF blokkeren, zijn er meerdere 
verschillen tussen de twee TNF-blokkers. Ten eerste zijn er structurele verschillen. 
Adalimumab is een humaan monoclonaal antistof met een half-waarde tijd van 2 tot 
3 weken. De standaarddosering is 40mg elke twee weken (subcutaan geïnjecteerd). 
Etanercept is een fusie eiwit dat bestaat uit een Fc-staart en TNF-receptor gedeelte. 
Het heeft een korte half-waarde tijd van slechts 3 dagen en wordt voorgeschreven 
in een standaarddosering van 50mg elke week of 25mg twee keer per week 
(ook subcutaan geïnjecteerd). Daarnaast is de immunogeniciteit verschillend. 
Het overgrote deel van de patiënten ontwikkelt antistoffen tegen adalimumab.  
De hoeveelheid antistoffen beïnvloedt de medicijnspiegel. Aangezien de hoeveelheid 
antistoffen sterk varieert tussen patiënten, varieert ook de medicijnspiegel. De 
medicijnspiegel is vervolgens weer gerelateerd aan de klinische effectiviteit. 
In tegenstelling tot adalimumab wordt er nauwelijks een klinisch relevant 
immuunrespons tegen etanercept waargenomen. 
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Lange termijn effectiviteit van adalimumab en etanercept
Voorgaand onderzoek liet zien dat er minder vaak antistoffen gedetecteerd worden 
bij patiënten die naast hun adalimumab behandeling ook methotrexaat (MTX) 
gebruiken. Dit resulteert in hogere medicijnspiegels. Als gevolg daarvan, reageren 
zij beter op adalimumab dan patiënten die geen MTX gebruiken. Het effect van MTX 
op de effectiviteit van etanercept is echter onduidelijk. Studies beschreven wel 
dat MTX in combinatie met etanercept effectiever was dan etanercept alleen. Zij 
includeerden echter een studiepopulatie die geen representatieve weergave is van 
de klinische praktijk. In Hoofdstuk 2 wordt de klinische respons en drug survival 
bestudeerd van patiënten met RA die starten met adalimumab of etanercept 
met of zonder MTX. Een groot aantal patiënten (n=873) werd 2 jaar gevolgd in 
een observationele cohortstudie, waaruit bleek dat patiënten die behandeld 
werden met adalimumab in combinatie met MTX vaker een langdurig rustige 
ziekte behaalden dan patiënten die geen MTX naast adalimumab gebruikten. Bij 
etanercept werd echter geen verschil gevonden tussen mensen die wel of geen 
MTX naast etanercept gebruikten. 

In Hoofdstuk 3 wordt het lange-termijn effect van adalimumab en etanercept 
behandeling bij patiënten met AS bestudeerd. In deze studie werd gevonden dat 
een vergelijkbaar aantal patiënten, behandeld met adalimumab dan wel etanercept, 
een rustige ziekte hadden tot 2 jaar follow-up. Het aantal patiënten dat stopt met 
de behandeling van adalimumab was echter wel hoger dan bij de behandeling 
met etanercept. Het aantal patiënten met AS dat MTX gebruikt is laag. Dat zou 
een verklaring kunnen zijn voor het verschil tussen adalimumab en etanercept. 

Overbehandeling
Zowel adalimumab als etanercept zijn goedgekeurd in een standaarddosering. De 
grote variatie in medicijnspiegels laat echter zien dat een standaarddosering niet 
aannemelijk is. In Hoofdstuk 4 is, in een gerandomiseerde studie, onderzocht of 
patiënten met RA en een adalimumab spiegel hoger dan 8 μg/mL het doseringsinterval 
kunnen verlengen met 50%, zonder de ziekteactiviteit te beïnvloeden. Na interval 
verlenging naar 40mg eens in de 3 weken behielden de meeste patiënten een 
concentratie hoger dan 5 μg/mL. Bij die patiënten waar de concentratie wel 
onder 5 μg/mL zakte, had dit verder geen klinische gevolgen. Het onderzoek 
liet dan ook zien dat patiënten inderdaad veilig het interval konden verlengen. 
 
In Hoofdstuk 5 bestuderen we of ook het doseringsinterval van etanercept verlengd 
kan worden, en of stoppen met etanercept mogelijk is. Voornamelijk bij PsA en 
AS patiënten is hier nog weinig informatie over bekend. In deze gerandomiseerde 
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studie werden 160 patiënten met RA, PsA of AS geïncludeerd die minimaal 6 
maanden een minimale ziekteactiviteit hadden. Het merendeel van de patiënten 
met PsA en AS, net zoals RA, kon het doseringsinterval veilig verdubbelen voor 
tenminste 6 maanden. Daarnaast werd etanercept succesvol gestopt in 42% van 
de patiënten voor tenminste 6 maanden. De gemeten medicijnspiegels lieten zien 
dat alle patiënten, behalve 1, detecteerbare spiegels hadden na afbouwen, met een 
mediaan van 0.5 μg/mL. Dit suggereert dat erg lage etanercept spiegels voldoende 
zijn om minimale ziekteactiviteit te behouden.

Switchen tussen adalimumab en etanercept
Een derde van de patiënten reageert onvoldoende op adalimumab of etanercept 
en wisselt in dat geval vaak naar een tweede TNF-blokker, naar een biological 
met een ander werkingsmechanisme of naar een tsDMARD. Tot op heden is het 
nog niet mogelijk om te identificeren welke medicijn effectief zal zijn wanneer een 
patiënt faalt op een eerste TNF-blokker. Wanneer een patiënt faalt kan dit onder 
andere komen doordat de medicijnspiegel zeer laag of niet detecteerbaar is, met 
als gevolg onvoldoende blokkade van TNF. Het verhogen van de dosering of het 
overstappen naar een andere TNF-blokker zou in dit geval de medicijnspiegel 
kunnen verbeteren. Daarentegen zijn er ook patiënten die onvoldoende reageren, 
terwijl de medicijnspiegel toereikend is om naar alle waarschijnlijkheid TNF goed 
te blokkeren. In dat geval lijkt het niet zinvol om de dosering op te hogen of over te 
stappen naar een tweede TNF-blokker. 

In Hoofdstuk 6 is onderzocht of de adalimumab spiegel bij patiënten met RA 
gerelateerd is aan de effectiviteit van een tweede TNF-blokker, etanercept. De 
studie liet zien dat patiënten met een adalimumab concentratie < 0.5 µg/mL 
in gelijke mate reageerden op etanercept als patiënten waarvoor etanercept 
de eerste TNF-blokker was. Patiënten met een concentratie tussen de 0.5 en 
5.0 µg/mL, als ook patiënten met een concentratie ≥5.0 µg/mL, reageerden 
minder vaak op etanercept in vergelijking met patiënten waarvoor etanercept 
de eerste TNF-blokker was. Deze studie laat zien dat medicijnspiegels mogelijk 
gebruikt kunnen worden om het switchen tussen TNF-blokkers te optimaliseren. 

Meten van TNF
Zoals ook al eerder in van dit proefschrift besproken, kan een deel van de patiënten 
(tijdelijk) stoppen met een TNF-blokker. We veronderstelden dat TNF concentraties 
zouden dalen in patiënten met RA die een rustige ziekte behalen. TNF concentraties 
zouden dan gebruikt kunnen worden om te voorspellen welke patiënten succesvol 
kunnen stoppen met de TNF-blokker. 
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In Hoofdstuk 7 beschrijven we de ontwikkeling van een nieuwe test waarmee TNF 
gemeten kan worden tijdens adalimumab behandeling. Uit het onderzoek bleek, 
echter, dat TNF concentraties niet daalden in patiënten met RA waarbij de ziekte 
tot rust was gekomen. TNF concentraties kunnen dan ook niet worden gebruikt 
om succesvol stoppen te voorspellen. Daarentegen werd juist gevonden dat 
lagere TNF concentraties in de vroege fase van behandeling gerelateerd waren 
aan een slechtere respons op adalimumab. Tevens was de TNF concentratie lager 
in patiënten die niet gelijktijdig werden behandeld met MTX en werden in deze 
patiënten vaker antistoffen tegen adalimumab gedetecteerd. TNF concentraties 
(TNF in complex met adalimumab) kunnen daarom mogelijk wel gebruikt worden 
als vroege voorspeller voor het ontwikkelen van antistoffen. 

Gezien de relatie tussen vroege lage TNF concentraties en antistof ontwikkeling 
is in Hoofdstuk 8 de TNF concentratie tijdens etanercept behandeling nader 
onderzocht, omdat immunogeniciteit hier minder grote rol speelt. Wederom 
werd een nieuwe test ontwikkeld waarmee TNF concentraties tijdens etanercept 
behandeling gemeten konden worden. In deze studie werd geen verband gevonden 
tussen de concentratie TNF en het gebruik van MTX. Dit impliceert dat MTX geen 
direct effect heeft op de TNF concentratie, maar dat het voornamelijk de antistoffen 
zijn die van invloed zijn op de TNF concentraties, zoals werd waargenomen tijdens 
adalimumab behandeling. In deze studie werden ook geen relaties gevonden 
tussen ziekteactiviteit en TNF concentraties.

TOEKOMSTIG ONDERZOEK

Dit proefschrift laat de eerste stappen zien waarmee het gebruik van medicijnspiegels 
geïmplementeerd kan worden in de behandeling van reumatische aandoeningen. 
Daarnaast geeft het onderzoek inzicht in de grote mate van overbehandeling met 
adalimumab en etanercept en hoe deze gereduceerd kan worden. Ook laat het 
onderzoek zien hoe medicijnspiegels een rol kunnen spelen in het verbeteren van 
de effectiviteit van het medicijn, bijvoorbeeld door gericht een nieuwe behandeling 
te kiezen. Tevens kunnen TNF concentraties mogelijk helpen om ineffectiviteit van 
adalimumab al vroeg in de behandeling te voorspellen. Toekomstig onderzoek kan 
verder bijdragen aan het personaliseren of optimaliseren van de behandeling. 
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In dit proefschrift is gekeken naar het reduceren van de biological dosering. Patiënten 
vragen echter ook regelmatig of de dosering van MTX verlaagd, of zelfs gestopt, 
kan worden. Dit moet echter verder onderzocht worden. MTX speelt namelijk een 
belangrijke rol in het controleren van immunogeniciteit bij adalimumab en is daarmee 
belangrijk voor de effectiviteit van adalimumab. Tot op heden is niet onderzocht welk 
effect het afbouwen van MTX heeft op de medicijnspiegels en/of antistoffen.

Het gebruik van medicijnspiegels kan nog verder worden geoptimaliseerd, dan 
in Hoofdstuk 4 is beschreven. Recentelijk heeft onze onderzoeksgroep een 
algoritme ontwikkeld, op basis van farmacokinetiek en -dynamiek, waarmee de 
dosering adalimumab op basis van de medicijnspiegel kan worden aangepast. 
Zo kan bijvoorbeeld een patiënt met een adalimumab spiegel van 10 µg/mL direct 
het doserings-interval verlengen naar eens per 4 weken. Naar verwachting zal de 
spiegel dan rond de 5 µg/mL uitkomen. Een grote studie is reeds gestart om dit te 
onderzoeken.

Een andere belangrijke vraag is of een adalimumab concentratie lager dan 5 µg/
mL voldoende is voor sommige patiënten die langer dan een half jaar behandeld 
worden met adalimumab. In de eerste behandelfase (ongeveer 6 maanden) zouden 
de medicijnspiegels hoog genoeg moeten zijn om immunogeniciteit te controleren. 
Een concentratie van 5 µg/mL is voldoende voor een initiële behandelrespons, 
maar dit proefschrift laat zien dat een concentratie van 0.1-0.5 µg/mL al voldoende 
zou kunnen zijn om TNF te blokkeren. Een concentratie van 2 µg/mL zou daarom 
voldoende en veilig moeten zijn om ziekteactiviteit te controleren na 6 maanden 
behandeling. Meer dan 80% van de mensen heeft een spiegel hoger dan 2 µg/
mL en zou theoretisch dus overbehandeld zijn. Dit zou een grote impact kunnen 
hebben op de behandeling met adalimumab in verband met de hoge kosten van de 
behandeling, maar ook met de mogelijke gerelateerde bijwerkingen. 

Dit proefschrift heeft de grote mate van overbehandeling met adalimumab en 
etanercept aangetoond. Omdat deze behandelingen vaak worden voorgeschreven, 
kan het reduceren van overbehandeling een grote impact hebben. Het is aannemelijk 
dat andere biologicals ook te maken hebben met overbehandeling. Het ontbreekt 
echter aan data van elke biological over de minimale concentratie die nodig is om het 
target te blokkeren en zo de ziekteactiviteit te controleren. Een groot aantal patiënten 
met lage medicijnspiegels is, echter, noodzakelijk om dit afkappunt te bepalen. 
Relatief een klein aantal patiënten heeft deze lage medicijnspiegels in de klinische 
praktijk, terwijl deze data mogelijk wel beschikbaar is vanuit fase 1-4 studies.
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Conclusie
Het is duidelijk dat medicijnspiegels inzicht kunnen geven in de effectiviteit van 
adalimumab en etanercept en dat het gebruik van medicijnspiegels in de klinische 
praktijk moet worden overwogen. De minimale effectieve concentratie zal nader 
onderzocht moeten worden om algoritmes op basis van farmacokinetiek en 
-dynamiek te kunnen verbeteren. Dit soort algoritmes zullen de implementatie van 
medicijnspiegels in behandeling van reumatische aandoeningen bevorderen.
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