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Reumatoïde artritis (RA) is een chronische, systemische auto-immuunaandoening,  

gekarakteriseerd door ontstekingen van de gewrichten. Deze ontstekingen kunnen 

leiden tot schade aan kraakbeen en bot en uiteindelijk functieverlies.  Vroege en 

intensieve behandeling van de gewrichtsontsteking kan dit voorkomen.   

In dit proefschrift worden de uitkomsten van de COBRA-light studie besproken. Dit 

is een studie waarin de effectiviteit en veiligheid van twee behandelschema’s voor 

vroege en actieve reumatoïde artritis worden vergeleken. In deel 2 van dit 

proefschrift wordt aandacht besteed aan de pathofysiologie van hart- en 

vaatziekten en botontkalking (osteoporose) en wordt dieper ingegaan op de 

mogelijke rol van inflammatie op deze twee aandoeningen.  

 

Deel 1 Resultaten van de COBRA-light studie 

De COBRA-light studie is een open-label, gerandomiseerde,  treat-to-target studie 

waarin het COBRA-light schema werd vergeleken met het COBRA 

(COmbinatietherapie Bij Reumatoide Artritis) schema.  

Het COBRA schema is reeds in eerder onderzoek een effectieve behandelstrategie 

gebleken voor vroege reumatoïde artritis, maar in de dagelijkse praktijk blijkt het 

niet frequent te worden toegepast door reumatologen. Reumatologen gaven aan dat 

zij het schema te ingewikkeld vinden en angst voor mogelijke bijwerkingen blijkt 

eveneens een rol te spelen. Gebaseerd op deze gegevens werd het COBRA-light 

schema ontwikkeld. Het grote voordeel van dit schema is de lagere begin dosis 

prednison (30mg per dag) in vergelijking met het COBRA schema (namelijk 60mg 

per dag) en dat er wordt gestart met één anti-reumatisch middel (DMARD) 

(methotrexaat opgehoogd tot 25mg per week) in plaats van twee zoals in het 

COBRA schema (sulfasalazine 2gram per dag en methotrexaat 7.5mg per week). In 

het COBRA-light schema is gekozen voor methotrexaat in een hoge dosis als 

voorkeur DMARD, omdat dit over het algemeen wordt gezien als de eerste keus in 

de behandeling van reumatoïde artritis, en een hogere dosis effectiever is dan een 

lagere dosis .  
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In hoofdstuk 2 worden de primaire uitkomsten van de COBRA-light studie 

beschreven. In dit onderzoek werden in totaal 164 patiënten met vroege en actieve 

RA willekeurig verdeeld (gerandomiseerd) in de COBRA-light of COBRA groep. 

Elke drie maanden werd door onafhankelijke onderzoeksverpleegkundigen de 

ziekte activiteit (DAS44) bepaald aan de hand van uitgebreid gewrichtsonderzoek, 

bezinking en algehele gezondheid. Na zes maanden behandeling bleek COBRA-

light even effectief als het COBRA schema. De ziekteactiviteit (DAS44) 

verminderde beduidend in beide groepen. Na zes maanden was er bij bijna de helft 

van de patiënten sprake van een lage ziekteactiviteit (gedefinieerd als DAS44<1.6): 

49% in de COBRA groep en 41% in de COBRA-light groep. Concluderend is 

behandeling met het COBRA-light schema niet slechter dan behandeling met het 

COBRA schema. Ook op alle andere uitkomstmaten, inclusief (ernstige) 

bijwerkingen, werd geen significant verschil gevonden tussen beide strategieën.   

 

Hoofdstuk 3 toont de resultaten van de COBRA-light studie na 52 weken follow-

up. Indien patiënten na 6 of 9 maanden behandeling geen lage ziekte activiteit 

(DAS44<1.6) hadden bereikt, dan werd een biological toegevoegd, namelijk 

etanercept. Conform de resultaten na 6 maanden, zoals in hoofdstuk 2 genoemd, 

was na 52 weken de ziekteactiviteit in beide groepen even laag. Daarnaast werden 

de röntgenfoto’s van handen en voeten beoordeeld om te zien of beide schema’s 

schade (erosies) aan de gewrichten voorkomen. Na 52 weken intensieve treat-to-

target behandeling was er zeer minimale radiologische schade in de hele 

studiegroep: bij slechts 6% van de patiënten was er sprake van erosieve ziekte. Na 

52 weken had 70% van de patiënten geen toename van botschade aan hun 

gewrichten in handen en voeten. 

Uiteindelijk bleek een groot deel van de patiëntengroep intensivering van hun 

behandeling met etanercept nodig te hebben na 26 of 39 weken, namelijk 75% van 

de patiënten in de COBRA-light groep en 59% van de patiënten in de COBRA 

groep. Hoewel volgens het studieprotocol 67% van de totale patiëntengroep met 

etanercept had moeten starten, werd dit vaak niet opgestart door reumatologen. 

Wat verder opviel was dat het toevoegen van etanercept maar een minimale 
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verbetering gaf van de ziekteactiviteit bij patiënten die gemiddeld al een lage 

ziekteactiviteit hadden, maar nog geen remissie.    

Een ander opvallend resultaat van de studie was dat na 52 weken treat-to-target 

behandeling, in ongeveer de helft van de patiënten minstens één protocol violation 

van het studieprotocol had plaatsgevonden: 47% in de COBRA-light groep en 49% 

in de COBRA groep. Het protocol werd met name niet gevolgd wanneer 

intensivering van de behandeling volgens het studieprotocol werd voorgeschreven 

terwijl patiënt al een lage ziekteactiviteit had. Wat de rol c.q. mening  van de 

patiënt was in het niet opvolgen van de volgende stap is niet gedocumenteerd, maar 

dit zal waarschijnlijk ook een rol hebben gespeeld in een aantal protocol violations 

en het zou goed zijn als die ook worden gedocumenteerd in toekomstige studies. 

De voornaamste bevinding van hoofdstuk 2 en 3 is dat het COBRA-light schema 

een effectieve en veilige behandeling is voor patiënten met vroege en actieve 

reumatoïde artritis, resulterend in snelle onderdrukking van ziekteactiviteit, 

behouden van functie en voorkomen met radiologische schade.  

In de recente European League Against Rheumatism (EULAR) 2018 richtlijn voor 

behandeling van vroege RA worden de volgende punten aanbevolen: 1) vroege 

behandeling met een combinatie van DMARDs, 2) regelmatige en strikte 

monitoring van ziekteactiviteit met aanpassing van de behandeling op basis van 

deze ziekteactiviteit, en 3) behandeling moet gericht zijn op remissie of op zijn 

minst lage ziekteactiviteit in elke patiënt. Het COBRA-light schema is een 

behandeling die voldoet aan deze aanbevelingen.  

 

In hoofdstuk 4 en 5 worden twee van de meest bekende bijwerkingen van 

glucocorticoïden behandeld, namelijk glucose intolerantie en osteoporose 

(botontkalking).  

Glucocorticoïden verminderen de werkzaamheid van het hormoon insuline met als 

gevolg insuline resistentie en als gevolg daarvan hyperglykemie (verhoogde 

bloedsuikerspiegel). Eerder onderzoek laat echter ook zien dat, onafhankelijk van 

de behandeling, patiënten met een actieve en chronische RA een verhoogd risico 

hebben op het ontwikkelen van een gestoord glucosemetabolisme, waarbij wordt 

gedacht dat chronische en systemische inflammatie ongunstig is voor beta-cel 
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functie en insuline gevoeligheid.  Om meer inzicht te krijgen in de balans tussen de 

negatieve effecten van glucocorticoïden op glucosemetabolisme en positieve 

effecten van onderdrukking van de inflammatie, hebben we de korte termijn 

effecten van hoge dosis glucocorticoïden bestudeerd in patiënten met vroege RA.  

Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten van ons onderzoek naar de effecten van een 

korte behandeling met prednison 60mg/dag of 30mg/dag op glucose tolerantie in 

41 patiënten die deelnamen aan een substudie van de COBRA-light studie. 

Patiënten kregen op baseline en na 1 week prednison een orale glucose tolerantie 

test (OGTT). We vonden dat een groot percentage van deze patiënten op baseline 

een gestoord glucosemetabolisme had (56%) en bij 7% van de patiënten bleek er 

sprake te zijn van niet eerder vastgestelde diabetes mellitus (DM) type II. Deze 

resultaten komen overeen met vroegere studies waarin eveneens een gestoord 

glucosemetabolisme werd gevonden in patiënten met vroege en actieve RA. In onze 

substudie vonden we geen nadelig effect van 1 week hoge dosis prednison op het 

glucosemetabolisme. Wel waren er meer patiënten die na 1 week voldeden aan de 

criteria voor type 2 DM (van 7% naar 24%), terwijl 22% van de patiënten juist een 

verbetering had van het glucosemetabolisme. Opvallend was dat vooral de 

patiënten met de langste ziekteduur een verhoogd risico hadden op het 

ontwikkelen van glucose-intolerantie en manifest type II DM na 1 week prednison. 

Op basis van deze resultaten kunnen we concluderen dat systemische inflammatie 

zelf ongunstig is voor glucosemetabolisme en dat glucocorticoïden een gunstig 

effect kunnen hebben op de glucosemetabolisme door vermindering van de 

inflammatie.  Op basis van de resultaten van deze studie kunnen we echter niets 

zeggen over de lange-termijn effecten of wat de effecten zijn van een cumulatieve 

dosis glucocorticoïden op glucose intolerantie.   

Glucocorticoid-geïnduceerde osteoporose (GIOP) is eveneens een belangrijke 

bijwerking van glucocorticoïden, waarbij al in de eerste 3 maanden van 

behandeling al een verhoogd risico op botbreuken wordt gevonden. In hoofdstuk 

5  zijn de gegevens te zien van het effect van 4 jaar behandeling met het COBRA-

light schema en het COBRA schema op de botmineraaldichtheid (BMD) van de 

wervelkolom (LWK) en heup; deze bleken beperkt te zijn. In de LWK is er in beide 

groepen een vergelijkbaar aantal patiënten met klinisch relevant botverlies, 
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gedefinieerd als meer dan 5% botverlies. In de COBRA-light groep is er bij 31% van 

de patiënten een klinisch relevant botverlies na 4 jaar, versus  27% in COBRA 

groep. De gemiddelde afname van BMD van de LWK was niet verschillend tussen 

de twee groepen. In de heup is er in 28% van de patiënten in de COBRA-light groep 

een klinisch relevant botverlies na 4 jaar, versus 26% in de COBRA groep. De BMD 

in de heup was in de COBRA groep gemiddeld −0.01 g/cm2 minder, en dit kleine 

verschil bleef ook na correctie voor andere bekende factoren die een rol spelen het 

botmetabolisme aanwezig.  

Na 4 jaar follow-up is er een klein aantal patiënten met een fractuur, waarbij in de 

COBRA-light groep iets meer fracturen optraden dan in de COBRA groep; 13 

patiënten versus 6 patiënten.  

Samengevat, behandeling met een hoge dosis prednison zoals in het COBRA-light 

schema of het COBRA schema zorgt voor een minimaal toegenomen verlies van 

BMD, maar dit verlies is niet groter dan wat verwacht mag worden van een 

populatie van vergelijkbare leeftijd en geslacht. 

 

Deel II Interactie tussen inflammatie, osteoporose en hart- en 

vaatziekten 

 

In deel II wordt dieper ingegaan op de interactie tussen inflammatie, osteoporose 

en hart- en vaatziekten. Voor zowel de pathogenese van osteoporose als voor hart- 

en vaatziekten, is inflammatie een belangrijke negatieve factor.  

In hoofdstuk 6 worden de onderliggende mechanismen van glucocorticoid-

geïnduceerde osteoporose (GIOP) samengevat.  De blootstelling aan 

glucocorticoïden heeft tot gevolg dat de overleving van osteoblasten en osteocyten 

wordt verkort (door toegenomen apoptose of celdood), dat er minder osteoblasten 

worden gevormd door een remming van de uitrijping en verminderde differentiatie 

van voorlopercellen, en dat osteoclasten langer overleven. Door deze combinatie 

van verminderde botaanmaak en versnelde botafbraak neemt over de tijd het 

gemiddelde botvolume af.  Wel is het zo dat na het beëindigen van de behandeling 

met glucocorticoïden het risico op botbreuken weer daalt naar het basisrisico van 
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onbehandelde patiënten. Diverse factoren spelen een rol bij de effecten van 

glucocorticoïden op het botmetabolisme, waaronder Receptor activator of nuclear 

factor kappa-Β ligand (RANKL)/ Osteoprotegerin (OPG) en de Wnt signalling 

pathway. 

Preventie van botverlies en het verhoogde risico op botbreuken is vooral tijdens de 

blootstelling aan glucocorticoïden belangrijk. De medicamenteuze opties worden 

eveneens in hoofdstuk 6 op een rij gezet. Calcium en vitamine D suppletie kan het 

botverlies door glucocorticoïden beperken, maar volstaat echter vaak onvoldoende. 

Vooral in patiënten met een verhoogd risico op botbreuken, zoals een hoge dosis 

glucocorticoïden, bij langdurige behandeling met glucocorticoïden of een hoge 

leeftijd, moet er een bisfosfonaat toegevoegd worden aan de behandeling. 

Teriparatide, een anabool geneesmiddel, blijkt beter dan bisfosfonaten het 

botverlies en risico op botbreuken te beperken. Helaas wordt dit nog niet ingezet 

als voorkeursbehandeling, onder andere vanwege de kosten, maar zou overwogen 

kunnen worden voor patiënten met een hoog risico op fracturen, bijvoorbeeld 

omdat er al sprake is van een gevorderde osteoporose voor de start van een 

behandeling met glucocorticoïden.    

 

Om effectief botbreuken te voorkomen is het van belang dat patiënten een eenmaal 

ingezette behandeling blijven continueren. Het blijkt echter dat, net als in vele 

andere chronische ziekten, niet iedere patiënt trouw zijn medicatie blijft innemen. 

Onderzoek laat zien dat bij 33-50% van de patiënten sprake is van 

therapieontrouw, vaak al snel na het begin van de behandeling. Door deze 

therapieontrouw is het risico op botbreuken verhoogd (30-40%) vergeleken met 

patiënten die wel trouw de medicatie innemen. De redenen voor therapieontrouw 

zijn divers en bestaan onder andere uit angst voor bijwerkingen, afkeer tegen 

medicatie en problemen met inname. Gezamenlijke besluitvorming, oftewel 

“shared decision making”, waarbij de patiënt actief betrokken wordt bij zijn 

behandeling, zoals keuze van het medicijn, bevordert de therapietrouw. Het zou 

helpen als de patiënt een voorkeur kan uitspreken voor de bijvoorbeeld de vorm en 

textuur van medicatie. Met deze gedachten als uitgangspunt is een studie opgezet 
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waarin de voorkeur van patiënten voor een calcium- en vitamine D supplement 

werd uitgezocht. Deze resultaten staan in hoofdstuk 7. Patiënten bleken een 

voorkeur te hebben voor een kauwtablet boven een poederzakje (67% versus 19% 

en 15% had geen voorkeur).  

 

Er zijn steeds meer signalen dat chronische, laaggradige inflammatie gerelateerd is 

aan de ouderdomsgebonden vorm van osteoporose. Er zijn verhoogde 

concentraties gevonden van pro-inflammatoire cytokines, zoals interleukine 6 (IL-

6), TNF-α en interleukine 1 (IL-1) in het bloed van gezonde ouderen. Deze 

cytokines zorgen direct en indirect (via RANKL/OPG) voor een afname van de 

botdichtheid door remming van de botaanmaak en stimulatie van botafbaak. Er 

wordt gedacht dat een deel van het botverlies rondom de menopauze te verklaren is 

door de verhoogde aanwezigheid van deze cytokines. Zo is aangetoond dat 

oestrogeen de gen-expressie van IL-6 remt, en als dus deze remming wegvalt, 

neemt de concentratie hiervan toe. In hoofdstuk 8 worden de resultaten 

beschreven van een substudie van de Longitudinal Aging Study Amsterdam 

(LASA). LASA is een langlopend onderzoek op het gebied van veroudering in 

Nederland. In 1287 ouderen, met een leeftijd van 55-84 jaar, werd gekeken of er 

een relatie was met laaggradige inflammatie en osteoporose en/of verhoogd risico 

op botbreuken. Met behulp van QUS (Quantitative Ultrasound) werd de 

botkwaliteit van de calcaneus, het hielbeen, gemeten. QUS-systeem gebruikt 

geluidsgolven van een hoge frequentie om de toestand van de calcaneus te 

beoordelen. Het systeem meet de geluidssnelheid (Velocity of Sound = VOS) en de 

frequentieafhankelijke verzwakking (Broadband Ultrasound Attenuation = BUA) 

van de ultrageluidsgolven. De QUS metingen kunnen het risico op botbreuken 

voorspellen.  

In deze substudie werd aangetoond dat mannen met een hoge IL-6 waarde in het 

bloed een lagere VOS hadden in vergelijking met mannen met een lage IL-6 

waarde. En ook hadden mannen met een hoge bezinking (een maat voor 

ontsteking) een lagere VOS vergeleken met mannen met een lage bezinking. Er was 

dus een verband tussen verhoogde ontstekingsparameters in oudere mannen in de 

algemene populatie en verminderde botkwaliteit, onafhankelijk van andere 
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bekende factoren die een rol spelen in het botmetabolisme. Er werd geen relatie 

gevonden met verhoogde ontstekingsparameters en botkwaliteit in de vrouwen die 

deelnamen aan dit onderzoek, en dat heeft waarschijnlijk te maken met de oudere 

leeftijd van de vrouwen in deze studie, namelijk gemiddeld 76 jaar, en dus de vele 

jaren na menopauze, namelijk gemiddeld 26.8 jaar. Eerder onderzoek heeft 

bijvoorbeeld laten zien dat de relatie van IL-6 met botkwaliteit het sterkste was in 

de eerste jaren na menopauze en dat de voorspellende waarde voor botbreuken 

verdween in vrouwen die langer dan 10 jaar postmenopausaal waren. 

 

Hoewel osteoporose en aderverkalking (atherosclerose) lange tijd los van elkaar 

gezien werden, is er toenemend bewijs dat er een relatie bestaat tussen beide 

chronische aandoeningen. In hoofdstuk 9 wordt een uitgebreid overzicht gegeven 

van alle klinische studies die de relatie tussen hart- en vaatziekten en osteoporose 

hebben onderzocht.  In totaal zijn 70 klinische studies bestudeerd, er werden geen 

gerandomiseerde studies gevonden. Omdat de studies qua opzet en uitkomstmaten 

te verschillend bleken is geen meta-analyse van de gegevens verricht, maar zijn de 

gegevens omschreven. Een algemene conclusie van dit systematische review is dat 

subklinische atherosclerose, of een vroege uiting van hart- en vaatziekten, 

geassocieerd is met een verhoogd risico op botverlies en botbreuken. We konden 

geen uitspraak doen over het risico op hart- en vaatziekten bij mensen met een lage 

botdichtheid, omdat de studies te verschillend waren in methode en uitkomst.  

Diverse factoren kunnen bijdragen aan dit verband, zoals bekende en 

gemeenschappelijke traditionele risicofactoren als oudere leeftijd, 

oestrogeendeficiëntie en inflammatie. Gebleken is dat RANKL / OPG niet alleen 

een rol speelt in de (patho)fysiologie van osteoporose, maar ook van atherosclerose. 

Bovendien zijn er bewijzen dat medicatie die gebruikt wordt bij vasculaire 

aandoeningen, zoals statines, insuline en antihypertensiva, een positief effect 

hebben op botmassa. En andersom zijn er bewijzen dat bisfosfonaten de 

ontwikkeling van atherosclerose zouden kunnen remmen. Deze bevindingen 

suggereren dat een analyse van botdichtheid en fractuurrisico bij patiënten met 

hart- en vaatziekten laagdrempelig overwogen kan worden en dat patiënten met 

osteoporose mogelijk kunnen profiteren van een screening naar hart- en 
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vaatziekten. Om meer duidelijkheid te krijgen is het belangrijk dat de kwaliteit van 

toekomstig onderzoek toeneemt en dat er met name gebruikt gemaakt wordt van 

goed gedefinieerde uitkomstmaten als BMD of cardiovasculaire events. Uiteindelijk 

zou het interessant zijn om te evalueren wat preventie of behandeling van 

botverlies doet op hart- en vaatziekten en vice versa.  

 

Algemene conclusie 

In dit proefschrift wordt beschreven dat COBRA-light een effectieve 

behandelstrategie is voor vroege en actieve RA met snelle vermindering van 

ziekteactiviteit, verbetering van kwaliteit van leven en minimale radiologische 

progressie van gewrichtsschade. Dat toevoegen van etanercept voor een groot deel 

van de patiënten nodig is omdat remissie nog niet is bereikt na 26-39 weken 

behandeling met een combinatie van DMARDs en prednison. Echter, de 

toegevoegde waarde van etanercept is minimaal, en het opvolgen van een treat-to 

target protocol blijkt een uitdaging kan zijn.  

Verder wordt in dit proefschrift beschreven dat negatieve effecten van 

glucocorticoïden op glucosemetabolisme en osteoporose mee lijken te vallen, in 

ieder geval op korte termijn. We denken dat dit komt doordat inflammatie 

bovengenoemde processen negatief beïnvloed. Door onderdrukking van 

inflammatie bij patiënten met een actieve RA worden de negatieve effecten van het 

medicament als het ware deels tenietgedaan door reductie van inflammatie.   

Tot slot is in dit proefschrift aangetoond dat ook chronische laaggradige 

inflammatie een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van osteoporose en hart- 

en vaatziekten in de algemene populatie.  



 

 

 


