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Summary of chapters

Since the end of 2004 several specific immunomodulating therapies: ‘biologic response 

modifiers’ or ‘biologics’ have been registered for moderate to severe psoriasis in Europe. 

This thesis is considering the implications of the introduction of the biologics for psoriasis 

patients, focussing on safety issues, treatment optimization and clinical choices. 

 
Chapter 1 is a general introduction on psoriasis and describes the lines of knowledge 

on its pathogenesis. The development of the treatment armentarium for psoriasis is 

summarized, which almost paralleled the increasing knowledge of the disease. Also, the 

considerations in clinical choices are discussed, focussing on safety.

Chapter 2 gives the results of a systematic review on the available knowledge regarding 

patient preferences and satisfaction with the systemic and photo(chemo)therapies for the 

treatment of psoriasis.

Several guidelines exist to improve care for psoriasis patients. Although based on relevant 

parameters like safety and efficacy, patient preferences and satisfaction with therapies 

have been neglected in guideline development. Nevertheless, we know that about 40% of 

psoriasis patients is dissatisfied with treatment. We did an extensive search in Medline and 

EMBASE for studies in which patient satisfaction and/or preferences regarding systemic 

and/or photo(chemo)therapies including the five biologics were investigated. The search 

retrieved 678 articles of which only 10 studies of varying quality met the inclusion criteria. 

The evidence was too limited and too diverse to rank the several therapies based on the 

patient’s preferences. 

We concluded that little is known regarding patient preferences and satisfaction with 

systemic and photo(chemo)therapies for psoriasis. Knowing psoriasis patient’s satisfaction 

and preferences for systemic and photo(chemo)therapies would allow amelioration of 

guidelines and improving the care for patients with psoriasis. 

Chapter 3 presents a guideline for the prevention and management of infliximab related 

infusion reactions in psoriasis patients. 

Infliximab (Remicade®) is a chimeric monoclonal antibody and like other foreign protein-

derived agents, infliximab may lead to infusion reactions during and after infusion. 

Several types of reactions are discussed: anaphylactic and anaphylactoid reactions, serum 



sickness-like reactions and reactions linked to antibody development. Issues that are 

considered for prevention of infusion reactions are premedication, the infusion schedule 

and concomitant immunosuppressants. A schedule is provided which shows how to 

manage an occurring infusion reaction. Also, which issues should be evaluated after 

an infusion reaction including premedication, changing the dose, desensitization and 

switching to another treatment. 

Most of the infusion reactions are mild or moderate and only few are severe. Nevertheless, 

they may lead to discontinuation of treatment, which is undesirable since infliximab for 

psoriasis is prescribed mostly as a last resort approach. With proper care and prevention 

of the infusion reactions the need to discontinue treatment with infliximab can be 

diminished.

Chapter 4 gives an overview of all dermatological adverse events of etanercept described 

in the literature (including all study types, case reports and surveys). 

Etanercept (Enbrel®) is a widely used biologic, not only for treatment of plaque-type 

psoriasis, but also for rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, juvenile idiopathic arthritis 

and ankylosing spondylitis. Considering its immunomodulating effect, an increased risk 

of infections and malignancies can be expected. However, there is also a remarkably high 

incidence of various dermatological adverse events. We did a systematic review to identify 

all dermatological conditions associated with etanercept. After an extensive search of the 

literature, we identified 126 study reports and 101 case reports/case series that described 

patients with newly developed or worsened dermatological conditions during etanercept 

treatment. The study reports mentioned a total of 72 separate specific dermatological 

diagnoses associated with etanercept. In the case reports/case series 153 individual 

patients with roughly 65 different specific (e.g. not rash) diagnoses were reported. We 

collected available information on incidence, severity, treatment and course of the adverse 

events. Although the adverse events are usually mild, some reactions are serious and even 

potentially life-threatening. Furthermore, they can occur as part of a spectrum of multi-

organ involvement. Therefore, all drug-associated cutaneous abnormalities should be 

carefully evaluated. Also, practical considerations are given for clinicians who encounter 

dermatological adverse events associated with etanercept treatment.
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Chapter 5 is a comment on reported positive patch test results with etanercept and 

infliximab. In this comment we consider whether patch testing is a suitable method to 

test hypersensitivity to biologics. Patch tests with suspect compounds may be helpful in 

determining the cause of cutaneous adverse drug reactions. However, for reliable results 

several requirements should be considered: the dilution, the vehicle, the presence of 

preservatives, colouring agents and excipients. The vials of the several biologics contain at 

least five ingredients, therefore it is not clear what compound elicits a reaction if a patch test 

is positive. It should also be considered that due to the manufacturing by recombinant cell-

line technology and purification by steps that include measures to inactivate and remove 

viruses, 100% product purity is not feasible. Our major concern however, is whether patch 

testing is a suitable method to test hypersensitivity to biologics. Can the considered agent 

penetrate the skin? We reject the idea of testing hypersensitivity to etanercept, infliximab 

and adalimumab with patch tests,	based on the “500 Dalton rule”. This rule states that with 

a molecular weight above 500 Dalton, absorption of molecules through normal human 

skin rapidly declines. Etanercept, infliximab and adalimumab have molecular weights of 

150 000, 149 100 and 148 000 Dalton, respectively, and thus are very unlikely to cause 

positive patch test results themselves. 

Therefore, we do not consider the described positive patch tests signs of hypersensitivity 

to etanercept or infliximab.

Chapter 6 presents the results of an observational cohort study that was done to 

investigate to what extent antibodies to adalimumab are formed in psoriasis patients and 

whether these antibodies have clinical consequences.

Adalimumab (Humia®) is a fully human monoclonal antibody that targets TNF-α. Human 

antibodies contain a unique idiotype that can be recognized as foreign. Therefore, it is 

not surprising that administration of adalimumab will elicit an immune response. To 

investigate the extent and effect of antibodies to adalimumab in psoriasis patients, we 

followed 29 consecutive patients starting adalimumab for chronic plaque psoriasis in two 

academic referral centres. At week 0, week 12 and week 24 the Psoriasis Area and Severity 

Index (PASI) was done. At week 12 and week 24 we measured the titer of antibodies to 

adalimumab (ATA) and the adalimumab trough level. ATA were detected in 13 patients 

(45%) during 24 weeks of treatment. Differences in response rates between patients 

with low, high or without ATA were significant at week 12 and at week 24. Adalimumab 

trough concentrations varied significantly between patients without, with low or high ATA 



titers. Also, at week 24 adalimumab trough concentrations between good, moderate and 

non-responders differed significantly. Therefore, we concluded that ATA are associated 

with lower serum adalimumab concentrations and non-response or loss of response 

to treatment with adalimumab. We also found that ATA develop in a substantial part of 

psoriasis patients treated with adalimumab. Possibly, the incidence of ATA formation can 

be diminished by adding low dose methotrexate, which needs further investigation. 

Chapter 7 provides evidence on	 effectiveness and tolerability of switching between 

biologics for psoriasis in daily practice.

Since the first registration of biologics, we have consistently collected data on 

demographics, effectiveness, quality of life and safety of all patients starting a biologic 

treatment in our centre. This has resulted in a prospective biologic registry comprising 

of over three years routine experience with biologics for psoriasis. Not all psoriasis 

patients who start biological therapy are treated satisfactorily; effectiveness may be 

limited, serious side effects occur or treatment is otherwise intolerable. When treatment 

optimization failed or is impossible, the next step might be another biologic. We analyzed 

data of patients in our biologic registry who switched between biologics. We also analyzed 

characteristics of all patients in the registry to compare them between patients either 

successfully treated or not.

It appeared that 24 of the 122 patients included in the registry switched at least once 

between biologics. For 92% ineffectiveness was the main cause for switching. The majority 

of the switchers (88%) was eventually satisfactorily treated with either their second or 

third biologic. Of the patients that switched, 40% appeared to be unresponsive to more 

than one biologic. Only three patients returned to conventional therapies. Therefore, 

we concluded that patients for whom one biologic is ineffective or intolerable may well 

respond to another biologic. Thus far, unsatisfactory results with one biologic do not 

predict the response to another biologic, even when both are TNF-α inhibitors.

Chapter 8 describes the current status of national registries for systemic psoriasis therapies 

in Europe. It also presents an international collaboration called ‘Psonet’, which will enable 

combined analyses of data from individual registries of several countries. 

Clinical experience with the biologics is relatively limited and available data are mostly 

derived from short-term phase III trials. In these trials patients are included without 

the comorbidity and concomitant therapies encountered in daily practice. Therefore, 
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regulatory agencies mandate the conduct of post-marketing phase IV studies for newly 

registered drugs. However, these studies are rarely accomplished in a satisfactory way, 

it has been documented that only about 40% of the postmarketing commitments taken 

with the Food and Drug Administration were completed in due time. Further, spontaneous 

notification of post-registration adverse events is also not an efficient way to assess safety 

since it is charged with significant underreporting of events and lacks any opportunity to 

relate the events to the number of treated patients. The introduction of the biologics for 

psoriasis created an increasing need for long-term observational studies and comparative 

trials in real-life situations. Registries provide one mechanism to monitor the long-term 

safety and effectiveness of treatment in the “natural environment”. Several European 

countries have established registries to collect data on systemic psoriasis treatment. Even 

though different in some aspects of study design and monitoring, the registries share a 

number of common features: they include all the biologics and sometimes all the licensed 

systemic agents for psoriasis and they observe the patients for a defined period of time 

irrespective of the drug given. Combining the results from these registries would increase 

their power and impact. An international collaboration called ‘Psonet’  is in progress, which 

will perform joint analysis of data from nine individual national psoriasis registries.

Chapter 9 provides an overview of all clinical measures of psoriasis severity and outcome. 

Also, it evaluates the quality of the main measures using clinimetric criteria.  

There are no biomarkers available to assess severity of psoriasis and therefore clinical 

measures are used in clinical trials and daily practice to measure severity and treatment 

response. These measures are also used to categorize disease severity and to allocate 

resources for instance considering reimbursement criteria. For psoriasis the range of 

severity and outcome measures is extensive and they lack uniformity and validation. 

We identified all clinical measures on outcome and severity for psoriasis by an extensive 

literature search. We identified 53 separate clinical measures and these measures were 

regrouped into 11 main measures for quality analysis. It appeared that none of the psoriasis 

measures is adequately validated. The Psoriasis Area and Severity Index (PASI) is the most 

commonly used clinical measure in research, but has substantial limitations including low 

response distribution, no consensus on interpretability and low responsiveness in mild 

disease. Nevertheless, because of its widespread use the PASI permits some degree of 

comparison of results among clinical trials. Overall, no best instrument was identified and 

different situations may call for different measures.



Samenvatting van de hoofdstukken

Sinds het einde van 2004 zijn verschillende immunomodulerende therapieën, geheten 

‘biologic response modifiers’ of ‘biologics’, geregistreerd voor matig tot ernstige psoriasis 

in Europa. Dit proefschrift overweegt de gevolgen van de introductie van de biologics 

voor psoriasis patiënten met de nadruk op veiligheid, optimalisatie van de behandeling 

en klinische beslissingen. 

 
Hoofdstuk 1 is een algemene introductie van psoriasis en beschrijft het verloop van 

de kennis betreffende de pathogenese. Er wordt een samenvatting gegeven van de 

ontwikkeling van het behandel-arsenaal voor psoriasis, dat bijna parallel loopt met de 

toename van kennis over psoriasis. Ook worden klinische beslissingen besproken met de 

focus op veiligheid. 

Hoofdstuk 2 geeft de resultaten van een systematische literatuurstudie naar de 

beschikbare kennis ten aanzien van voorkeuren en tevredenheid van de patiënt betreffende 

systemische en foto(chemo)therapieën voor de behandeling van psoriasis. Verschillende 

richtlijnen bestaan om de zorg voor psoriasis patiënten te verbeteren. Hoewel deze 

richtlijnen zijn gebaseerd op relevante parameters zoals veiligheid en effectiviteit, zijn 

patiëntenvoorkeuren en tevredenheid genegeerd in de richtlijnontwikkeling. Toch weten 

we dat ongeveer 40% van de psoriasis patiënten ontevreden is met de behandeling. We 

hebben een uitgebreide zoektocht gedaan in Medline en EMBASE naar studies waarin 

patiëntenvoorkeuren en tevredenheid ten aanzien van systemische en foto(chemo)

therapieën, inclusief de vijf biologics, voor de behandeling van psoriasis zijn onderzocht. 

De zoektocht leverde 678 artikelen op waarvan slechts 10 studies van variërende 

kwaliteit voldeden aan de inclusie criteria. Het bewijs was te beperkt en te verschillend 

om de afzonderlijke behandelingen te rangschikken op basis van de voorkeuren van 

de patiënt. We hebben geconcludeerd dat slechts weinig bekend is ten aanzien van 

patiëntenvoorkeuren en tevredenheid ten aanzien van systemische en foto(chemo)

therapieën voor psoriasis. Wanneer de patiëntenvoorkeuren en tevredenheid ten aanzien 

van systemische en foto(chemo)therapieën bekend zijn, dan kunnen richtlijnen worden 

verbeterd en daarmee de zorg voor patiënten met psoriasis.
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Hoofdstuk 3 geeft een richtlijn voor preventie en behandeling van infliximab gerelateerde 

infusie reacties bij psoriasis patiënten. 

Infliximab (Remicade®) is een chimerisch monoklonaal antilichaam en zoals andere 

lichaamsvreemde op eiwit gebaseerde middelen, kan infliximab infusiereacties geven 

tijdens en na de infusie. Verschillende typen reacties worden besproken: anafylactische 

en anafylactoïde reacties, op serumziekte gelijkende reacties en reacties gelinkt aan 

de ontwikkeling van antistoffen. Wat betreft preventie van infusie reacties worden 

premedicatie, het infusie schema en aanvullende immunosuppressieve middelen 

besproken. Een behandelschema wordt gegeven dat aangeeft hoe een optredende 

infusiereactie kan worden behandeld. Daarnaast ook welke zaken moeten worden 

overwogen na het optreden van een infusiereactie waaronder premedicatie, verandering 

van dosis, desensitisatie en het overstappen op een ander middel. 

De meeste infusie reacties zijn mild of matig van ernst en slechts weinige ernstig. Toch 

kunnen ze leiden tot het staken van de behandeling, wat ongewenst is aangezien 

infliximab meestal als laatste behandeloptie wordt gegeven. Met een goede aanpak en 

preventie van infusiereacties kan de noodzaak tot het vroegtijdig staken van infliximab 

worden beperkt. 

Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van alle dermatologische bijwerkingen van etanercept 

die zijn beschreven in de literatuur (waaronder alle klinische studietypen, case reports en 

vragenlijststudies). 

Etanercept (Enbrel®) is een veelgebruikte biologic, niet alleen voor de behandeling van 

psoriasis, maar ook voor reumatoïde artritis, psoriatische artritis, juveniele idiopatische 

artritis en ankyloserende spondylitis. Gezien het immunomodulerende effect van 

etanercept, kan een verhoogd risico op infecties en maligniteiten worden verwacht. Echter, 

er is ook een opvallend hoge incidentie van verschillende dermatologische bijwerkingen. 

We hebben een systematische literatuurstudie gedaan om alle dermatologische 

aandoeningen te identificeren die zijn geassocieerd met etanercept. Na een uitgebreide 

zoektocht in de literatuur, vonden we 126 studie rapporten en 101 case reports/ case 

series die patiënten beschreven met nieuw ontwikkelde of verergerde dermatologische 

aandoeningen tijdens behandeling met etanercept. 

De studie rapporten meldden in totaal 72 verschillende specifieke (niet ‘huiduitslag’ bijv.) 

dermatologische diagnoses geassocieerd met etanercept. In de case reports/case series 

werden 153 individuele patiënten beschreven met ruwweg 65 verschillende specifieke 



diagnoses. We verzamelden beschikbare informatie over incidentie, ernst, behandeling en 

beloop van de bijwerkingen. Hoewel de bijwerkingen meestal mild waren, waren sommige 

reacties ernstig en zelfs potentieel levensbedreigend. Bovendien kunnen ze optreden 

als onderdeel van een systeemziekte. Dat is de reden dat elke medicatie gerelateerde 

dermatologische verandering zorgvuldig moet worden geëvalueerd. Ook worden in 

het hoofdstuk praktische overwegingen gegeven voor clinici die dermatologische 

bijwerkingen tegenkomen geassocieerd met etanercept behandeling. 

Hoofdstuk 5 is een commentaar op gerapporteerde positieve plakproeven met 

etanercept en infliximab. In dit commentaar overwegen we of plakproeven een geschikte 

methode is om overgevoeligheid voor biologics te testen. 

Plakproeven met verdachte ingrediënten kan behulpzaam zijn bij het bepalen van de 

oorzaak van dermatologische geneesmiddelen bijwerkingen. Echter, voor betrouwbare 

resultaten moeten verschillende eisen in acht worden genomen: de verdunning, het 

vehikel, de aanwezigheid van conserveringsmiddelen, kleurstoffen en hulpstoffen. 

De injectieflacons van verschillende biologics bevatten minstens vijf ingrediënten. 

Daardoor is het niet duidelijk welk ingrediënt een reactie oproept wanneer de plakproef 

positief is. Het zou ook moeten worden overwogen dat door het produceren middels 

een recombinante cellijn technologie en purificatie middels stappen die maatregelen 

bevatten om virussen en bacteriën te inactiveren, 100% puurheid van het product niet 

te realiseren is. Ons grootste bezwaar echter is of plakproeven een geschikte methode is 

om overgevoeligheid voor biologics te testen. Kunnen de betrokken middelen de huid 

penetreren? Wij verwerpen het idee om overgevoeligheid voor etanercept, infliximab en 

adalimumab te testen met plakproeven, gebaseerd op de “500 Dalton regel”. Deze regel 

houdt in dat met een molecuulgewicht boven de 500 Dalton, absorptie van moleculen 

door de normale humane huid snel afneemt. Etanercept, infliximab en adalimumab 

hebben een molecuul gewicht van 150 000, 149 100 en 148 000 Dalton respectievelijk, en 

daardoor zijn ze zelf erg onwaarschijnlijke veroorzakers van positieve plakproef resultaten. 

Daarom beschouwen we de beschreven positieve plakproefresultaten geen tekenen van 

overgevoeligheid voor etanercept of infliximab.

Hoofdstuk 6 presenteert de resultaten van een observationele cohort studie die is 

uitgevoerd om te onderzoeken in welke mate antistoffen tegen adalimumab worden 

gevormd in patiënten met psoriasis en of deze antistoffen klinische consequenties 

hebben.  
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Adalimumab (Humira®) is een volledig humaan monoklonaal antilichaam dat zich richt 

tegen TNF-α. Humane antilichamen bevatten een uniek idiotype dat als lichaamsvreemd 

kan worden herkend, daardoor is het niet verrassend dat toediening van adalimumab 

een immuunrespons kan uitlokken. Om te onderzoeken in welke mate antistoffen tegen 

adalimumab worden gevormd bij psoriasis patiënten, hebben we 29 opeenvolgende 

patiënten gevolgd die startten met adalimumab voor chronische plaque psoriasis in 

twee academische verwijscentra. Op week 0, week 12 en week 24 is de Psoriasis Area and 

Severity Index (PASI) gedaan om de ernst van de psoriasis te bepalen. Op week 12 en week 

24 hebben we de spiegel van antistoffen tegen adalimumab (ATA) en de adalimumab 

dalspiegel gemeten in het bloed. ATA werden gevonden in 13 patiënten (45%) gedurende 

24 behandelweken. Verschillen in respons ratio’s tussen patiënten met lage, middelmatige 

of hoge ATA spiegels waren significant op week 12 en week 24. Adalimumab dalspiegels 

varieerden significant tussen patiënten zonder, met lage of met hoge ATA spiegels. 

Daarnaast verschilden de adalimumab dalspiegels op week 24 significant tussen goede, 

matige en slechte responders. Op basis hiervan hebben we geconcludeerd dat ATA zijn 

geassocieerd met lagere adalimumab dalspiegels in het bloed en non-response of verlies 

van response op de behandeling met adalimumab. We vonden ook dat ATA ontwikkelen 

in een aanzienlijk deel van de psoriasis patiënten behandeld met adalimumab. Mogelijk 

kan de incidentie van ATA vorming worden verminderd door toevoeging van een lage 

dosering methotrexaat, wat nader onderzocht dient te worden.  

Hoofdstuk 7 geeft bewijs voor de effectiviteit en veiligheid van wisseling tussen 

verschillende biologics voor psoriasis in de dagelijkse praktijk. 

Sinds de eerste registratie van biologics hebben we consistent demografische, kwaliteit 

van leven, effectiviteit, en veiligheidsdata verzameld van alle patiënten die in ons centrum 

een biologic voor psoriasis zijn gestart. 

Dit heeft geresulteerd in een prospectieve database die gegevens van meer dan drie jaar 

routine ervaring met biologics bevat. Niet alle patiënten die starten met een biologic 

reageren naar tevredenheid: de effectiviteit kan onvoldoende zijn, ernstige bijwerkingen 

kunnen optreden of de behandeling wordt om andere redenen niet verdragen. Wanneer 

optimalisatie van de behandeling heeft gefaald of niet mogelijk is, dan kan de volgende 

stap het wisselen naar een andere biologic zijn. We hebben de data geanalyseerd van de 

patiënten in onze database die zijn gewisseld tussen verschillende biologics. Daarnaast 

hebben we ook de karakteristieken van alle patiënten in de database geanalyseerd om te 



vergelijken tussen patiënten die succesvol behandeld zijn en patiënten die niet succesvol 

behandeld zijn. 

Het bleek dat 24 van de 122 patiënten in de database in ieder geval één maal zijn 

gewisseld tussen biologics. Voor 92% van de wisselaars was ineffectiviteit de hoofdreden. 

De meerderheid van de gewisselde patiënten (88%) was uiteindelijk naar tevredenheid 

behandeld met een andere biologic, de tweede danwel derde. Van de gewisselde 

patiënten bleek 40% niet te reageren op meerdere biologics. Slechts drie patiënten zijn 

teruggekeerd naar conventionele therapieën. Op basis van deze gegevens hebben we 

geconcludeerd dat patiënten voor wie één biologic ineffectief of overdraagbaar is, goed 

zou kunnen reageren op een andere biologic. Tot op heden voorspellen de resultaten met 

de ene biologic niet die van de ander, zelfs wanneer ze beiden TNF-α remmers zijn. 

Hoofdstuk 8 beschrijft de actuele status van nationale databases voor systemische 

therapieën voor psoriasis in Europa. Het presenteert ook een internationale samenwerking 

geheten ‘Psonet’, dat gecombineerde analyses van data uit de individuele databases van 

verschillende landen mogelijk maakt. 

Klinische ervaring met de biologics is nog steeds relatief beperkt en beschikbare data 

worden vooral gehaald uit kortdurende fase III studies. In deze studies worden patiënten 

geïncludeerd zonder de comorbiditeit en aanvullende medicatie die in de dagelijkse 

praktijk wel worden gezien. Daarom eisen regelgevende instanties uitvoering van post-

marketing fase 4 studies voor nieuw geregistreerde geneesmiddelen. Deze studies 

worden echter zelden naar tevredenheid volbracht, het is gedocumenteerd dat slechts 

ongeveer 40% van de verplichtingen aangegaan met de Food and Drug Administration 

op tijd worden afgerond. Daarnaast is spontane melding van bijwerkingen in de post-

registratie fase geen efficiënte manier om veiligheid te beoordelen aangezien het belast 

is met aanzienlijke onderrapportering van bijwerkingen en het de mogelijkheid mist 

om de bijwerking te relateren aan het aantal behandelde patiënten. De introductie van 

biologics voor psoriasis hebben een toegenomen behoefte gecreëerd voor lange termijn 

observationele studies en vergelijkende studies in real-life situaties. Databases bieden 

een mechanisme om lange termijn veiligheid en effectiviteit van de behandeling te 

monitoren in de ‘natuurlijke omgeving’. Verschillende Europese landen hebben databases 

gerealiseerd om data te verzamelen van systemische therapieën voor psoriasis. Hoewel 

verschillend in sommige aspecten van studie ontwerp en monitoring, delen de databases 

een aantal gemeenschappelijke kenmerken: ze includeren alle biologics en soms zelfs alle 
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geregistreerde systemische therapieën voor psoriasis en ze observeren de patiënt voor 

een vastgestelde periode ongeacht hoelang de behandeling is gegeven. Het combineren 

van de resultaten van de verschillende databases vergroot de kracht en de impact. Een 

internationale samenwerking ‘Psonet’ genaamd is in voorbereiding, welke gezamenlijke 

analyses zal uitvoeren van data van negen individuele nationale psoriasis databases. 

Hoofdstuk 9 geeft een overzicht van alle klinische meetinstrumenten voor de ernst en 

uitkomst van psoriasis. Tevens wordt de kwaliteit van de belangrijkste meetinstrumenten 

geëvalueerd middels klinimetrische criteria. 

Er zijn geen biomarkers beschikbaar om de ernst van psoriasis te meten, daarom 

worden klinische meetinstrumenten gebruikt in klinische studies en in de dagelijkse 

praktijk om de ernst van de psoriasis te bepalen en de uitkomst van de behandeling. 

Deze meetinstrumenten worden ook gebruikt om ziekte ernst te categoriseren en om 

de beschikbare middelen te verdelen bijvoorbeeld middels vergoedingscriteria. Voor 

psoriasis is the reeks van klinische meetinstrumenten zeer uitgebreid en ze missen 

uniformiteit en validatie. Wij hebben alle klinische meetinstrumenten voor de ernst en 

uitkomst van psoriasis geïdentificeerd middels een uitgebreid literatuuronderzoek. We 

vonden 53 verschillende klinische meetinstrumenten en deze instrumenten zijn verdeeld 

in 11 meest belangrijke instrumenten om de kwaliteit te evalueren. Het bleek dat geen 

enkele van de psoriasis instrumenten adequaat is gevalideerd. De Psoriasis Area and 

Severity Index (PASI) is het meest gebruikte instrument in wetenschappelijk onderzoek, 

maar heeft substantiële beperkingen zoals lage respons distributie, geen consensus 

betreffende interpreteerbaarheid en lage responsiviteit bij milde ziekte. Door het 

wijdverbreide gebruik van de PASI echter, zijn er wel mogelijkheden om de resultaten van 

verschillende studies met elkaar te vergelijken. In het algemeen kon geen instrument als 

beste worden aangemerkt en voor verschillende situaties kunnen andere instrumenten 

het meest geschikt zijn.




