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SUMMARY AND CoNCLUSIoNS

The general introduction in Chapter 1 provides an overview on the many 
facets of atopic dermatitis/eczema (AD). It highlights what is known about the 
pathogenesis, clinical features and patterns, nomenclature, epidemiology and 
treatment of AD and its challenges. 

Chapter 2 adds to our current knowledge in the understanding of the 
pathogenesis of AD by summarizing the available evidence on prevalences of 
AD in urban versus rural area’s and answering the question whether AD is more 
prevalent in urban over rural societies.  

Numerous factors have been hypothesised to contribute to the fact that the 
overall prevalence of AD has been increasing in western societies. A plausible 
explanation for that is the role of environmental factors as part of the ‘hygiene 
hypothesis’. This view postulates that hygienic environments in modern/urban 
society results in insufficient microbial stimulation in the newborns’ immune 
system. This leads to lack of signals diverting type 2 responses to regulatory and 
type 1 T cell responses and thereby induces eczema. 

An extensive literature search was performed in which all primary studies 
comparing the prevalence rate of eczema between urban and rural populations 
were included. Twenty-six suitable articles were found. Nineteen showed  
a higher risk of having eczema in an urbanised area, of which 11 were significant. 
Six studies showed a lower risk of having eczema in an urbanised area of which 
1 was statistically significant. One study had a relative risk of 1.00. Results 
showed to be more homogeneous among studies of good methodological 
quality. Due to heterogeneity, it was not possible to pool the results.

We concluded that there was some evidence for a higher risk of having 
eczema in urban over rural areas. This might suggest that place of residency 
has a role in the pathogenesis of eczema. However, which elements in place 
of residency are responsible for this effect and at which time point in the 
development of an individual (antenatal versus postnatal) should be subject of 
further research.

Chapter 3 is centred on the diagnostic criteria for AD. Generally it is assumed 
that every dermatologist can recognise AD at first sight. However, diagnostic 
criteria are needed to provide standardized ways to diagnose AD and thereby 
ensure homogenous study populations in clinical research (hospital population) 
and accurate estimates of prevalences of AD in population based surveys. 

Firstly, we summarized the available evidence on the validity of the ten 
available diagnostic criteria. For that purpose, we systematically reviewed the 
literature for eligible validity studies. Twenty articles, including 27 validation 
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studies, met our inclusion criteria. All studies were assessed for methodological 
quality by the Quality Assessment of Diagnostic Accuracy (QUADAS) tool. 

The Hanifin and Rajka diagnostic criteria, which are the most extensively 
used criteria in clinical trials,   were only validated twice: specificity ranged 
from 87.9% to 96.0% and sensitivity from 77.6% to 93.8%. In contrast with 
that, 19 validation studies of the U.K. diagnostic criteria showed sensitivity 
and specificity ranging from 10% to 100% and 89.3% to 99.1%. Other 
diagnostic criteria were only validated once or twice with variable outcomes. 
Methodological quality of the studies varied considerably. Of the 10 proposed 
diagnostic criteria, it was remarkable that 4 were not validated at all. 

With this systematic review, we found a startling discrepancy between most 
commonly used and most commonly validated diagnostic criteria. Furthermore 
it can be concluded, that although the U.K. diagnostic criteria lacked sensitivity 
in some studies, they were the most validated criteria and seem suitable for 
estimation of prevalences of AD in large populations.

The second study was aimed to validate and further refine the millennium 
criteria. The millennium criteria, proposed by professor J.D. Bos, are a unique set 
of criteria that are not only able to differentiate between AD and other entities, 
but is also between AD and atopiform dermatitis by the use of the criterium 
‘presence of allergen specific IgE’. Unlike the U.K. criteria, the millennium 
criteria are aimed for hospital-based populations and use in clinical trials. 

In order to validate and refine the millennium criteria, all the individual 
criteria of the millennium criteria, U.K. criteria and the Hanifin and Rajka 
criteria were assessed in 210 consecutive patients who were suspected for 
having AD or atopiform dermatitis. After logistic regression of the data of the 
individual criteria of the diagnostic lists, a set of 5 criteria were identified as 
best discriminators: typical morphology, early age of onset, Dennie-Morgan 
fold, historical and actual flexural involvement. The refined millennium criteria 
were constituted from these criteria. When comparing the different diagnostic 
criteria against clinical diagnosis for relative value, the refined millennium 
criteria showed a relative value of 0.81, the U.K. criteria 0.71 and the Hanifin 
& Rajka criteria 0.51.

We have shown that the refined millennium criteria are a valid tool to 
diagnose AD, which are validated in and aimed for hospital-based populations. 
Furthermore, the millennium criteria are able to distinguish AD from atopiform 
dermatitis, thereby enabling subgroup analysis. 

With uniformity in the use of well-validated and applicable diagnostic 
criteria for clinical research and population-based studies, future studies will be 
comparable and a reduction of bias is established. 
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Chapter 4 presents the results of a study that was conducted in order to 
improve clinical outcome measurement of trials and other clinical studies. 

The study was performed to further explore the clinimetric qualities, 
responsiveness and minimally clinically important difference (MCID), of four 
frequently used, valid and reliable clinical outcome measures: (objective) 
Severity scoring of atopic dermatitis (SCORAD), Eczema area and severity index 
(EASI) and Patient-oriented eczema measure (POEM). Responsiveness indicates 
the property of an outcome measurement to capture real changes in disease 
activity. The MCID is the smallest change in an outcome measurement that 
indicates a real clinically relevant change in disease severity. 

The clinical data of three recently performed investigator-initiated randomized 
controlled trials were combined to calculate each property. Responsiveness 
was calculated by using area under the curve (AUC) of the receiver operating 
characteristic (ROC). MCID was established by analysing the absolute changes 
in the outcome measurements observed within individuals during treatment 
using the global assessment as anchors for clinical change.

The SCORAD showed an AUC of 0.70 (95% confidence interval  
(CI) 0.61-0.78).The AUC of objective SCORAD was 0.73 (95% CI 0.70-0.77). 
The AUC of the EASI is 0.67 (95% CI 0.60-0.76) and the AUC of the POEM is 
0.67 (95% CI 0.59-0.75). Although the AUCs of the EASI and POEM seem to 
be somewhat lower than the AUCs of the SCORADs, the confidence intervals 
largely overlap. Scores above 0.70 represent a fair responsiveness and therefore 
we can confidently use these outcome measures in clinical trials.

The MCID was 8.7 point for the SCORAD, 8.2 for the objective SCORAD, 
6.6 for the EASI and 3.4 for the POEM. The quantification of the MCID will offer 
advantages to analyse and design clinical trials. Based on the MCID, accurate 
power calculations can be made and it can be decided if statistically significant 
differences reflect a real change in disease severity to deserve consideration in 
clinical practise. 

Chapter 5 aims at novel, off-label therapy strategies for AD as well as for 
some other difficult to treat and recalcitrant diseases.

We performed three studies in this context. The first is a single-blinded 
investigator-initiated randomized controlled trial in which adult patients with 
severe AD were randomized (ratio 1:1) to receive methotrexate or azathioprine. 
Of the 45 patients that were screened, 42 patients were included. At week 
12, patients in the methotrexate group changed from 57.2 (SD 11.8) to 34.4  
(SD 13.0) on mean SCORAD, representing a relative reduction of 42% 
(p<0.001). Patients randomized to the azathioprine group changed from 58.4 
(SD 10.4) to 36.3 (SD 16.9) on mean SCORAD, representing a relative reduction 
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of 39% (p<0.001). P-value for the absolute difference between the groups is 
0.89. Proportion of patients achieving at least mild disease, reduction on impact 
of quality of life, symptoms and levels of thymus and activation-regulated 
chemokine were similar in both groups at week 12 and 24. No statistically 
significant differences were found in number and severity of adverse events. 
Abnormalities in blood count were more common in the azathioprine group. No 
serious adverse events occurred.

With this study we have shown that both methotrexate and azathioprine 
are generally well-tolerated and effective treatments options for patients 
with severe AD. Hereby we have added new evidence-based therapies to the 
treatment armentarium.

In the second study we have shown the available evidence on the off-label 
use of efalizumab by performing a systematic review and we illustrated the time 
path in which drugs are offered off-label to dermatological patients. We found 
some evidence supporting effectiveness in palmoplantar pustulosis, AD, lichen 
planus and cutaneous lupus erythematosus. In total twelve serious adverse 
events occurred, one due to an infection. Efalizumab was given off-label within 
half a year after registration of the drug for plaque psoriasis. In reaction to 
the marketing suspension recommended by the EMEA (European Medicines 
Agency), Genentech announced the voluntary withdrawal of efalizumab. After 
June 8, 2009, efalizumab was no longer available. Despite the fact that the use 
of efalizumab is ceased, results of studies with efalizumab are still relevant. With 
this review, we like to create awareness among health care professional about 
the rapid introduction of efalizumab in off-label setting and the safety issues 
concerned. The withdrawal of efalizumab makes clear that the use of new 
and potentially harmful drugs in an off-label setting is not without risk. With 
admission of drugs in unregistered indications, there is an unknown balance 
between dose, efficacy and safety pattern. 

In the third study we summarized the evidence regarding effectiveness, 
efficacy and safety of the off-label use of azathioprine in dermatology by 
performing a systematic review. An extensive search through multiple databases 
retrieved 3870 articles of which 148 articles were selected for detailed review. 
Forty-three studies matched the predefined in- and exclusion criteria. Per 
indication, safety and efficacy data were given and overall quality assessment 
was performed by using the GRADE methodology. Taken into account all 
these aspects, clinical recommendations for off-label use were given per 
indication. We gave strong clinical recommendations for use of azathioprine 
in AD and parthenium dermatitis (a form of contact dermatitis). Weak clinical 
recommendations were given for the use of azathioprine in bullous pemphigoid, 
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chronic actinic dermatitis, cutaneous vasculitis, cutaneous lupus erythematosus, 
erythema multiforme, hand dermatitis, leprosy type 1 reactions, lichen planus, 
pityriasis rubra pilaris and psoriasis. Weak recommendations against the use of 
azathioprine in vitiligo and scleroderma were given. Conclusions concerning 
safety in off-label setting could not be drawn due to scarce and incomplete 
data. Long-term registries and prospective studies could add to the existing 
evidence and support us legally for off-label drug use in dermatology. 
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SAMENVAttING EN CoNCLUSIES

De algemene introductie in Hoofdstuk 1 biedt een overzicht van de verschillende 
aspecten van atopisch eczeem (AE). Het belicht de pathogenese, klinische 
kenmerken en patronen, nomenclatuur, epidemiologie en de behandeling van 
AE met bijbehorende uitdagingen.

Hoofdstuk 2 draagt   bij aan de huidige kennis over de pathogenese van AE 
door een analyse te geven van de beschikbare data over de prevalentie van AE 
in stedelijke versus landelijke gebieden. Het beantwoordt de vraag in welke van 
de twee gebieden AE vaker voorkomt.

In de loop der tijd zijn meerdere factoren gesuggereerd die mogelijk 
bijdragen aan de toenemende prevalentie van AE in de Westerse wereld. Een 
plausibele verklaring voor deze toename is de rol van omgevingsfactoren:  
‘de hygiëne hypothese’. Deze opvatting stelt dat leven in een hygiënische 
omgeving vroeg in de ontwikkeling resulteert in onvoldoende microbiële 
stimulatie van het immuunsysteem. Dit leidt tot een gebrek aan signalen voor 
een Th1-gemedieerde respons, waardoor de Th2-gemedieerde respons de 
overhand neemt en vermoedelijk eczeem veroorzaakt wordt. Deze hypothese 
zou door een verschil in prevalentie van AE in stedelijke versus landelijke 
gebieden worden ondersteund.

Door middel van een uitgebreid literatuuronderzoek zijn alle gevonden 
primaire studies met betrekking tot de prevalentie van eczeem tussen stedelijke 
en landelijke gebieden vergeleken. Er werden 26 geschikte artikelen gevonden. 
Negentien studies tonen een hoger risico op het hebben van eczeem in stedelijk 
gebied waarvan in elf studies dit verschil statistisch significant is. Zes studies 
tonen een lager risico op het hebben van eczeem in stedelijk gebied, waarvan 
slechts één statistisch significant is. Eén studie heeft een relatief risico van 
1,00. Een meer homogeen beeld voor een hoger risico op eczeem in stedelijk 
gebied is te zien wanneer alleen de studies van goede methodologisch kwaliteit 
worden vergelijken. Als gevolg van heterogeniteit is het niet mogelijk om een 
meta-analyse van de resultaten uit te voeren.

Concluderend is er enig bewijs voor een hoger risico op het hebben van 
eczeem in stedelijke gebieden ten opzichte van landelijke gebieden. Dit kan 
erop wijzen dat de locatie van de leefomgeving een rol in de pathogenese van 
eczeem heeft. Welke factoren echter verantwoordelijk zijn voor dit effect en op 
welk tijdstip in de ontwikkeling (prenataal versus postnataal) dit van belang is 
zou onderwerp van nader onderzoek moeten zijn. 

Hoofdstuk 3 is gericht op de diagnostische criteria voor AE. Over het 
algemeen wordt ervan uitgegaan dat elke dermatoloog AE direct herkent. Er 
zijn echter diagnostische criteria nodig om te dienen als gestandaardiseerd 
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diagnosticum. Zij zorgen voor homogene en vergelijkbare populaties in klinisch 
onderzoek (ziekenhuis populaties) waardoor onder andere bevolkingsbrede 
schattingen van de prevalentie van AE gemaakt kunnen worden.

Hoofdstuk 3.1 is een samenvatting van alle studies die over de validiteit 
van de tien bestaande diagnostische criteria gaan. Hiertoe is een systematisch 
zoekstrategie toegepast om alle mogelijk relevante studies te kunnen 
identificeren. Twintig artikelen, waaronder 27 validatie studies, voldeden aan de 
inclusiecriteria. Alle studies zijn beoordeeld op methodologische kwaliteit aan 
de hand van de Quality Assessment of Diagnostic Accuracy (QUADAS) methode.

De Hanifin en Rajka diagnostische criteria, de meest gebruikte criteria in 
klinische studies, worden slechts tweemaal gevalideerd: de specificiteit varieert 
van 87,9% tot 96,0% en de sensibiliteit van 77,6% tot 93,8%. Negentien validatie 
studies van de UK diagnostische criteria tonen een sensibiliteit en specificiteit, 
variërend van 10% tot 100% en 89,3% tot 99,1%. Andere diagnostische criteria 
worden slechts een- of tweemaal gevalideerd met variabele resultaten. De 
methodologische kwaliteit van de studies varieert daarbij aanzienlijk. Opmerkelijk 
is dat van de 10 bestaande diagnostische criteria, er vier nog nooit gevalideerd zijn. 
Op basis van deze systematische literatuurstudie is een noemenswaardige 
discrepantie zichtbaar tussen de meest gebruikte en de meest gevalideerde 
diagnostische criteria. Verder kan worden geconcludeerd dat, hoewel het de 
criteria in sommige studies ontbreekt aan sensibiliteit, de UK diagnostische 
criteria de meest gevalideerde criteria zijn en geschikt lijken voor het maken van 
prevalentieschattingen in grote populaties.

De tweede studie van dit hoofdstuk heeft als doel het valideren en verder 
verfijnen van de Millennium criteria (MC). De MC zijn ontworpen door 
professor J.D. Bos en bestaan uit een unieke set van criteria die niet alleen 
kunnen differentiëren tussen AE en andere huidziekten, maar ook tussen AE 
en atopiform eczeem. Dit laatste wordt mogelijk door het gebruik van het 
criterium ‘aanwezigheid van allergeen specifiek IgE’. In tegenstelling tot de UK 
diagnostische criteria, zijn de MC gericht op gebruik in ziekenhuispopulaties en 
dus klinische trials.

Ter validatie en verbetering van de MC werden de afzonderlijke sensitiviteit 
en specificiteit van alle losse criteria van de MC, de UK criteria en de Hanifin en 
Rajka criteria getest op 210 achtereenvolgende patiënten die zich presenteerden 
op onze polikliniek huidziekten en waarbij in de differentiaal diagnose gedacht 
werd aan atopisch of atopiform eczeem.

Na logistische regressie van de afzonderlijke criteria werd een set van vijf criteria 
geïdentificeerd die het hoogst onderscheidend vermogen laat zien, bestaande uit: 
typische morfologie, jonge leeftijd van ontstaan van de klachten, Dennie-Morgan 
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oogplooien, actuele aanwezigheid of verleden van eczemateuze afwijkingen in 
de plooien. De vernieuwde MC werden uit deze criteria opgebouwd. 

Vervolgens werden de vernieuwde MC vergeleken voor diagnostische 
accuratesse met de UK criteria en de Hanifin en Rajka criteria. In deze studie 
toonde de vernieuwde MC een relatieve waarde van 0.81, de UK criteria van 
0.71 en de Hanifin & Rajka criteria van 0.51.

Deze studie toont aan dat de vernieuwde MC een valide diagnosticum 
zijn voor het diagnosticeren van AE en goed toegepast kunnen worden in 
ziekenhuispopulaties en/of klinische studies. Tevens zijn de MC in staat om 
een onderscheid te maken tussen AE en atopiform eczeem. Dit faciliteert het 
uitvoeren van subgroepanalyses. 

Indien er uniformiteit is in het gebruik van gevalideerde diagnostische 
criteria, zullen toekomstige studies beter met elkaar vergeleken kunnen worden 
en wordt heterogeniteit in studiepopulaties verminderd. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten van een studie die werd uitgevoerd 
om de kwaliteit van uitkomst metingen in de kliniek en in studies te verbeteren.

In deze studie worden de responsiviteit en de ‘minimal clinically important 
difference’ (MCID), van de vier meest gebruikte en volgens een recente review 
meest betrouwbare klinische uitkomstmaten gemeten: de Severity Scoring 
of Atopic Dermatitis (SCORAD), de objectieve SCORAD, de Eczema Area and 
Severity Index (EASI) en de Patient-Oriented Eczema Measurement (POEM). 

De responsiviteit van een meetinstrument geeft aan of essentiële 
veranderingen in de activiteit van de ziekte ook als zodanig worden gemeten 
met het meetinstrument. De MCID is de kleinste verandering van de uitkomst 
parameter die een echte klinisch relevante verandering in de ernst van de ziekte 
aangeeft. 

De klinische data van drie recent uitgevoerde RCT’s werden gecombineerd 
om deze eigenschappen te bepalen. De responsiviteit werd berekend met 
behulp van de oppervlakte onder de curve (AUC) van de ‘receiver operating 
characteristic’ (ROC) curve. De MCID werd vastgesteld door de absolute 
veranderingen in het meetinstrument te analyseren wanneer een individuele 
patiënt een relevante verandering in ziekte activiteit doormaakte. Een verandering 
van de globale ziektestatus (investigator or patient global assessment) werd als 
referentiewaarde voor relevante verandering gezien.

 De SCORAD toont een AUC van 0,70 (95% betrouwbaarheidsinterval (BI) 
0.61-0.78). De AUC van objectieve SCORAD is 0.73 (95% BI 0.70 - 0.77). De 
AUC van de EASI is 0.67 (95% BI 0.60 - 0.76) en de AUC van de POEM is 
0.67 (95% BI 0.59 - 0.75). Hoewel de AUC’s van de EASI en POEM lager lijken 
dan de AUC van beide SCORADs, overlappen de betrouwbaarheidsintervallen 
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grotendeels. Scores boven de 0.70 vertegenwoordigen voldoende responsiviteit.  
De MCID bedraagt 8.7 punt voor de SCORAD, 8.2 voor de objectieve SCORAD, 
6.6 voor de EASI en 3.4 voor de POEM. De kwantificering van de MCID zal 
voordelen bieden voor het analyseren en ontwerpen van klinische studies. Op 
basis van de MCID kunnen nauwkeurige power berekeningen gemaakt worden 
voor klinische trials en kan men vaststellen of een statistisch significante 
verandering in een uitkomstparameter ook een reële verandering in de 
ziektestatus van de patiënt betekent.

 Hoofdstuk 5 is gericht op nieuwe, off-label behandelstrategieën voor AE, 
evenals voor enkele andere moeilijk te behandelen en hardnekkige ziekten. In 
deze context zijn drie studies uitgevoerd.

De eerste studie is een enkel geblindeerde gerandomiseerde gecontroleerde 
trial waarin volwassen patiënten met ernstig AE werden gerandomiseerd 
(verhouding 1:1) voor methotrexaat of azathioprine behandeling. Van de 
45 patiënten die werden gescreend voor dit onderzoek, zijn 42 patiënten 
daadwerkelijk gestart met de studie. In week 12 bleken de patiënten in de 
methotrexaat groep verbeterd van 57.2 (standaard deviatie (SD) 11.8) naar 34.4 
(SD 13.0) punten op de gemiddelde SCORAD score. Dit betekent een relatieve 
verbetering van 42% (p <0.001). Patiënten die gerandomiseerd werden naar de 
azathioprine groep veranderde van 58.4 (SD 10.4) naar 36.3 (SD 16.9) punten 
op de gemiddelde SCORAD score, wat vertaald kan worden als een relatieve 
reductie van 39% (p <0.001). De P-waarde voor het absolute verschil tussen de 
groepen is 0.89. Er was ook geen verschil tussen de groepen in week 12 en 24 
voor wat betreft het deel van de patiënten dat tenminste een milde ziektestatus 
op de globale beoordeling behaalden, de verbetering in de kwaliteit van leven 
en symptomen als jeuk en slaapverlies. Er zijn ook geen statistisch significante 
verschillen gevonden in het aantal en de ernst van de bijwerkingen. Afwijkingen 
in het bloedbeeld kwamen vaker voor in de azathioprine groep. Ernstige 
bijwerkingen zijn niet opgetreden.

Met deze studie tonen we aan dat zowel methotrexaat als azathioprine 
op de korte termijn goed verdragen worden en effectieve behandelopties 
kunnen zijn voor patiënten met ernstig AE. Met deze studie hebben we nieuw 
wetenschappelijk bewijs voor het off-label gebruik van deze therapieën en 
kunnen we ze toevoegen aan het behandelarsenaal van AE.

De tweede studie laat de beschikbare gegevens over off-label gebruik van 
efalizumab zien door middel van een systematische literatuurstudie. Tevens 
wordt de tijdslijn geïllustreerd waarin nieuwe medicijnen buiten de registratie 
aangeboden worden aan dermatologische patiënten. 
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We vinden enig bewijs voor effectiviteit van efalizumab in AE, palmoplantaire 
pustulose, lichen planus en cutane lupus erythematosus. In totaal werden  
12 ernstige bijwerkingen beschreven in de geincludeerde studies, waaronder 
één infectie. Meldingen van off-label efalizumab werden binnen een half jaar 
na de registratie voor psoriasis vulgaris al gepubliceerd. In verband met het 
voorkomen van enkele zeer ernstige bijwerkingen, werd efalizumab vanaf  
8 juni 2009 van de markt gehaald door de producent. Met het toepassen van 
geneesmiddelen in niet-geregistreerde indicaties, is er een onbekend evenwicht 
tussen de dosis, werkzaamheid en veiligheid.

De derde studie geeft een systematisch overzicht van alle data met betrekking 
tot de effectiviteit en veiligheid van azathioprine bij dermatologische patiënten 
met niet geregistreerde indicaties. 

Middels een uitgebreide zoekopdracht werden 3870 potentieel relevante 
artikelen gevonden. Na selectie op de titel en de abstract zijn daarvan  
148 artikelen geselecteerd voor een gedetailleerde review. Drieënveertig studies 
komen overeen met de vooraf gedefinieerde in- en exclusiecriteria. 

De Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation 
GRADE methodiek werd toegepast voor het omzetten van conclusies over 
effectiviteit en veiligheid naar aanbevelingen in de dagelijkse praktijk.  
Er werd, rekening houdend met de kwaliteit en kwantiteit van de data en de 
grootte van het therapeutische effect, een aanbeveling geformuleerd voor 
potentieel off-label gebruik van azathioprine bij de desbetreffende indicatie. 
De werkgroepleden van de Richtlijn off-label geneesmiddelengebruik in  
de dermatologie zijn hierbij als experts betrokken.

We geven een sterke klinische aanbevelingen voor het gebruik van 
azathioprine bij AE en parthenium dermatitis (een vorm van contact dermatitis). 
Zwakke klinische aanbevelingen worden gegeven voor het gebruik van 
azathioprine bij bulleus pemfigoïd, chronische actinische dermatitis, cutane 
vasculitis, cutane lupus erythematosus, erythema multiforme, handeczeem, 
lepra type 1 reacties, lichen planus, pityriasis rubra pilaris en psoriasis. Zwakke 
aanbevelingen tegen het gebruik van azathioprine worden gegeven bij gebruik 
bij vitiligo en sclerodermie. Conclusies over de veiligheid van azathioprine in 
off-label setting, kunnen we niet trekken als gevolg van schaarste aan data en 
onvolledigheid van gegevens. Lange termijn registers en prospectieve studies 
kunnen een oplossing betekenen voor dit probleem. Dit zal zorgen voor een 
toename van bewijskracht en zal het toepassen van off-label medicatie juridisch 
ondersteunen.
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