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NEDERLANDSE SAMENVATTING
Spondyloartritis (SpA) is één van de meest voorkomende vormen van chronische 

ontstekingsreuma. Ongeveer 0.5-1.5% van de Westerse bevolking heeft deze ziekte. SpA is een 

ziekte met veel verschillende uitingen, waardoor er veel heterogeniteit bestaat tussen patiënten. 

De chronische ontsteking manifesteert zich voornamelijk in het axiale skelet (de wervelkolom en 

de sacro-iliacale gewrichten oftewel de heiligbeen gewrichten) en de perifere gewrichten (in het 

bijzonder de grote gewrichten van de benen zoals de knieën en enkels). Patiënten presenteren 

zich met rugpijn (met name ’s nachts en erger in rust dan bij beweging), pijnlijke en gezwollen 

gewrichten, en stijfheid. SpA staat echter ook bekend om de extra-articulaire manifestaties zoals 

in de ogen (uveitis oftewel irisontsteking), huid (psoriasis) en darmen (de ziekte van Crohn of 

colitis ulcerosa). Naast chronische ontsteking zorgt SpA ook voor structurele schade in de botten, 

waarbij het frappant is dat het aan de ene kant botten kan destrueren en aan de andere kant juist 

excessieve botnieuwvorming veroorzaakt. Dit kan resulteren in syndesmofyten (botbruggen) 

en zelfs tot volledige ankylose (vergroeiing) van bot, met in de wervelkolom een zogenaamde 

‘bamboo spine’ tot gevolg. SpA leidt tot beperkingen in het dagelijks leven, wat ook implicaties 

heeft op socio-economisch gebied aangezien SpA zich meestal manifesteert op een leeftijd 

tussen de 20 en 40 jaar. Het is nog niet bekend hoe SpA ontstaat, maar er is steeds meer bewijs 

voor het concept dat alle verschillende manifestaties behoren tot één ziekte. Dit impliceert ook 

dat de behandelingen die effectief zijn voor de ene ziektemanifestatie waarschijnlijk ook effectief 

zijn voor de andere manifestaties van SpA. Dit proefschrift is opgebouwd uit wetenschappelijke 

artikelen over verschillende studies die dit concept ook ondersteunen.

FENOTYPES VAN SPONDYLOARTRITIS

Vroege ziekte

In Hoofdstuk 3 hebben we gekeken naar verschillende soorten weefsels die zijn ontstoken bij SpA. 

Dit hebben we in kaart gebracht door middel van MRI-scans en biopten van het gewrichtsweefsel, 

het synovium. Hierbij zagen wij dat zowel synovitis (ontsteking van het weefsel dat de binnenzijde 

van gewrichten bekleed) als ook enthesitis (ontsteking van de aanhechtingsplaats van spieren op 

bot) een belangrijke component vormen bij vroege SpA. Er waren geen verschillen in de omvang 

en lokalisatie van enthesitis tussen SpA en reumatoïde artritis (RA), een andere veelvoorkomende 

vorm van chronische ontstekingsreuma. Er bestaat een hypothese die suggereert dat enthesitis 

belangrijk is in het ontstaan van SpA en dat synovitis slechts hiervan een gevolg is, terwijl bij RA 

enthesitis verwaarloosbaar zou zijn en synovitis juist belangrijk. De resultaten van ons onderzoek 

weerspreken deze hypothese, waarbij wij onderstrepen dat er verder onderzoek gedaan moet 

worden naar de moleculaire en cellulaire processen die geactiveerd worden bij het ontstaan van 

SpA, zodat er goede specifieke therapieën (“targeted therapies”) ontwikkeld kunnen worden.

Klassieke fenotypische classificatie

SpA bevat verschillende subtypes waarvan de ziekte van Bechterew (ook wel spondylitis 

ankylopoetica genoemd) en artritis psoriatica de meest bekende zijn. De andere subtypes zijn: 
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reactieve artritis, SpA geassocieerd met een inflammatoire darmziekte (ziekte van Crohn of colitis 

ulcerosa) en ongedifferentieerde SpA. Het meeste onderzoek aangaande SpA betreft alleen de 

ziekte van Bechterew en artritis psoriatica. Dit is onterecht aangezien er steeds meer bewijs is dat 

de verschillende subtypes behoren tot één ziekte en alle subtypes mee moeten worden genomen 

om een volledig beeld van SpA te schetsen. Eén patiënt kan namelijk ook gediagnosticeerd worden 

met verschillende subtypes/diagnoses: hij of zij kan bijvoorbeeld de ziekte van Bechterew, artritis 

psoriatica en SpA geassocieerd met een inflammatoire darmziekte hebben. De subtypes kunnen 

zich achtereenvolgens manifesteren in de loop van de tijd of zelfs tegelijkertijd aanwezig zijn. In 

Hoofdstuk 4 vergelijken we het klinisch beeld van ongedifferentieerde SpA met de ziekte van 

Bechterew en artritis psoriatica en komen tot de conclusie dat deze inderdaad niet wezenlijk van 

elkaar verschillen wat betreft ziekte activiteit en respons op zogenaamde TNF blokkers. Deze TNF 

blokkers zijn gericht tegen het ontstekingseiwit TNF en behoren tot de groep “biologicals” en zijn 

zeer effectief voor de behandeling van de ziekte van Bechterew en artritis psoriatica. Aangezien wij 

in dit hoofdstuk laten zien dat het ook effectief is voor ongedifferentieerde SpA pleiten wij ervoor 

om deze therapie ook beschikbaar te maken voor deze patiëntengroep. Momenteel mogen TNF 

blokkers namelijk niet worden voorgeschreven voor deze patiëntengroep en wordt deze therapie 

voor deze indicatie niet vergoed door de verzekering. Ook pleiten wij ervoor dat in toekomstige 

klinische trials met nieuwe medicijnen niet alleen patiënten met de ziekte van Bechterew en artritis 

psoriatica worden geïncludeerd, maar ook patiënten met andere SpA subtypes.

Classificatie in axiale en perifere ziekte

Aangezien de klassieke fenotypische classificatie nadelen kent, bestaat er sinds een paar 

jaar een nieuwe classificatie in axiale en perifere ziekte. In Hoofdstuk 5 laten we zien dat 

deze nieuwe criteria echter perifere ziekte onderschatten. Er blijkt namelijk een grote groep 

patiënten te zijn die zowel axiale als perifere ziektemanifestaties heeft. Het is daarom artificieel 

om ze als strikt axiaal of perifeer te bestempelen, waardoor een deel van deze groep niet meer 

voldoet aan de nieuwe criteria. Juist de groep met gecombineerde ziektemanifestaties blijkt de 

hoogste ziekteactiviteit te hebben. In dit hoofdstuk stellen wij voor om de criteria aan te passen 

waardoor deze patiëntengroep adequaat geclassificeerd kan worden.

NIEUWE BEHANDELINGEN VOOR SPONDYLOARTRITIS

Optimaal gebruik van reeds bestaande effectieve therapieën

In Hoofdstuk 6 hebben wij de TNF blokker adalimumab getest in een gerandomiseerde 

placebogecontroleerde dubbelblinde klinische trial voor patiënten met perifere SpA die 

niet voldoen aan de criteria voor de ziekte van Bechterew of artritis psoriatica. De patiënten 

behandeld met adalimumab ondervonden een snelle en significante daling van hun 

ziekteactiviteit, terwijl de patiënten die placebo kregen een stabiele ziekteactiviteit hadden. 

Dit versterkt onze boodschap van Hoofdstuk 4 waarin we al betoogden dat ook patiënten met 

minder typische vormen van SpA behandeld moeten kunnen worden met TNF blokkers, ook 

buiten studieverband in de dagelijkse praktijk. 
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Remissie na stoppen van biologicals

TNF blokkers zijn zeer prijzig en zijn niet zonder bijwerkingen. Daarom hebben wij in Hoofdstuk 

7 gekeken of het mogelijk is om adalimumab te stoppen als de ziekte rustig is na adequate 

behandeling met deze TNF blokkers. Dit hebben we onderzocht in een vervolgstudie van 

Hoofdstuk 6 bij patiënten met perifere SpA. Helaas blijkt dat meer dan 70% van de patiënten 

binnen 16 weken weer symptomen van SpA ontwikkelen. Toekomstige studies moeten uitwijzen of 

het misschien mogelijk is om langzaamaan de dosis te verminderen of de dosis interval te verhogen 

in plaats van de therapie in één keer te stoppen. Tegenstanders van deze strategie claimen dat 

dit soort strategieën antilichamen tegen TNF blokkers induceren, waardoor de TNF blokkers 

niet meer werkzaam zijn. In Hoofdstuk 8 hebben wij onderzoek gedaan naar deze antilichamen 

gericht tegen TNF blokkers. Wij zagen echter geen correlatie tussen deze antilichamen met 

klinische respons op behandeling of het ontstaan van recidief symptomen na het stoppen van de 

behandeling. Daarom denken wij dat deze antilichamen klinisch niet relevant zijn.

Nieuwe veelbelovende therapeutische opties

Er bestaat nog steeds een noodzaak voor nieuwe therapieën, ook al is de behandeling van SpA 

fors verbeterd sinds de introductie van TNF blokkers. Ongeveer 40% van de patiënten reageert 

onvoldoende op de behandeling of moet de behandeling stoppen vanwege bijwerkingen. 

Daarnaast is het effect van TNF blokkers niet blijvend en ontstaat er recidief van symptomen na 

het stoppen van deze therapie, zoals wij al in Hoofdstuk 7 hebben laten zien. Bovendien lijkt de 

botnieuwvorming, wat ook een invaliderende manifestatie kan zijn van SpA, niet te worden geremd 

door TNF blokkers, ook niet bij patiënten bij wie de klinisch symptomen onder controle zijn.

In Hoofdstuk 9 bespreken we de rationale om te interveniëren in de interleukine (IL-23)/

IL-17 as (een as die een steeds belangrijkere rol lijkt te spelen bij chronische ontstekingsziekten) 

als aangrijpingspunt voor nieuwe behandelingen voor SpA. Eén van de belangrijke studies 

die op deze as aangrijpt, beschrijven wij in Hoofdstuk 10. In dit hoofdstuk beschrijven wij de 

gerandomiseerde placebogecontroleerde dubbelblinde klinische trial met secukinumab (anti-

IL-17 therapie) bij patiënten met de ziekte van Bechterew. De resultaten van deze klinische 

trial zijn zeer positief en veelbelovend, zowel op het niveau van klinische symptomen, MRI-

scans, bloeduitslagen als ook genetisch onderzoek. Naast deze trial zijn er de afgelopen jaren 

nog meer studies beschreven die succesvol aangrijpen op de IL-23/IL-17 as. Bovendien lopen 

er momenteel nog verscheidene trials die de lange termijn effecten van deze therapieën 

onderzoeken, maar ook meer mechanistische studies die proberen duidelijk te krijgen waarom 

deze therapieën effectief zijn om meer duidelijkheid te krijgen in de pathofysiologie van SpA. 

Tot slot beschrijven we in Hoofdstuk 11 onze gerandomiseerde placebogecontroleerde 

dubbelblinde klinische trial met het medicijn nilotinib. Dit is een medicijn die al geregistreerd 

is voor de behandeling van chronische myeloïde leukemie, maar grijpt ook aan op mest cellen. 

Uit eerder onderzoek van onze groep blijken mest cellen een belangrijke rol te spelen in 

SpA, waardoor we nu hebben getest of het remmen van deze mest cellen met nilotinib ook 

effectief kan zijn als behandeling van SpA. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn voor perifere SpA 

patiënten, aangezien wij zowel een positief effect tonen op het niveau van het synovium, het 

bloed en de klinische symptomen.
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Samenvattend hebben we met het onderzoek wat opgenomen is in dit proefschrift proberen 

bij te dragen aan de groeiende kennis over SpA. De verschillende studies ondersteunen het 

concept dat SpA één ziekte vormt, waarbij we pleiten voor onderzoek en behandeling van SpA als 

geheel zonder exclusie van minder typische subtypes. In het bijzonder lijkt de IL-23/IL-17 as een 

veelbelovende aangrijpingspunt voor nieuwe therapieën voor SpA. Bovendien zal het onderzoek 

naar hoe deze therapieën werken meer duidelijkheid bieden in de pathofysiologie van SpA, 

waardoor er in de toekomst nog betere “targeted therapies” ontwikkeld kunnen worden.
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American College of Rheumatology (ACR) Basic research pre-conference:  
The Immunobiology of B Cells: From Antibodies to Immunoregulation

2010 0.5 ECTS

Cursus Snel lezen Tijdwinst.com 2010 0.2 ECTS

Advanced Immunology AMC/VUmc/Sanquin 2011 2.9 ECTS

Scientific Writing in English for Publication AMC 2011 1.5 ECTS

Cursus Time Management Tijdwinst.com 2011 0.2 ECTS

ACR Basic research pre-conference: Bone pathophysiology in inflammatory  
and rheumatic disorders in Chicago, USA

2011 0.5 ECTS
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experimental and human spondyloarthritis?

EWRR (European Workshop for Rheumatology Research) in Stockholm, 
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EULAR Annual European Congress of Rheumatology in Berlin, Germany 
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PhD student retreat Center for Immunology Amsterdam 2009 1.0 ECTS

Assessment of SpondyloArthritis international Society (ASAS) Educational 
workshop in München, Germany

2011 0.75 ECTS

Improving your graphs and tables for publication and presentation 2011 0.2 ECTS

207



Lecturing

4th European Conference of Rheumatology for General Practitioners (ERCGP) in 
Lisbon, Portugal. A Practical Course on Rheumatology: “How to deal with early 
arthritis?”

2009 0.5 ECTS

Spondyloarthritis Preceptorship for Novartis 2012 0.5 ECTS
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