
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Innovating imaging in juvenile idiopathic arthritis: an ongoing quest

Nusman, C.M.

Publication date
2015
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Nusman, C. M. (2015). Innovating imaging in juvenile idiopathic arthritis: an ongoing quest.
[Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/innovating-imaging-in-juvenile-idiopathic-arthritis-an-ongoing-quest(2cd5387c-394f-4285-a518-b911b4fabe25).html


Chapter11
dutch summary /  
nederlandse samenvatting 



152

Chapter 11

In dit proefschrift worden de ontwikkelingen op het gebied van beeldvorming van de 
knie en pols in patiënten met jeugdreuma beschreven. deel 1 van het proefschrift beslaat 
studies met onderwerpen die zowel voor de knie als de pols toepasbaar zijn. Vervolgens 
gaan de studies in deel 2 en deel 3 specifiek over respectievelijk de knie en de pols. 

deel I – Knie en pols
In hoofdstuk 2 beschrijven we de gestandaardiseerde beoordeling van magnetische 
resonantie imaging (MRI) op het gebied van jeugdreuma. De twee internationale 
onderzoeksgroepen ‘Outcome Measures for Rheumatoid Arthritis Clinical Trials (OMERACT) 
MRI in JIA Working group’ en ‘Health-e-Child Radiology group’ hebben hun krachten 
gebundeld en het daaruit volgende vruchtbare samenwerkingsverband met veel expertise 
had één gezamenlijk doel: de waarheid ontrafelen. Eerdere studies op het gebied van MRI 
scoringssystemen in jeugdreuma vormden de basis voor verdere ontwikkeling. Tijdens 
de eerste bijeenkomst werd één van de sleutelprincipes van het samenwerkingsverband 
aangenomen: ‘beschrijf zonder te verklaren’, wat verwijst naar het beoogde beschrijvende 
karakter van de MRI scoringssystemen voor de knie en pols. Daarnaast werd, tijdens 
jaarlijkse bijeenkomsten, gestreefd naar consensus over MRI scoringssystemen, een MRI 
atlas van de gezonde knie en pols van kinderen en een akkoord over de eigenschappen 
waaraan het MRI protocol zou moeten voldoen. De waarde en voortgang van dit 
internationale samenwerkingsverband op het gebied van beeldvorming in jeugdreuma 
wordt verder geïllustreerd in hoofdstuk 9 met een uitwerking van de benodigdheden 
voor een MRI protocol voor de pols van jeugdreuma patiënten. 

hoofdstuk 3 richt zich op de incidentie en voorkeurslocaties van afwijkingen horend bij 
jeugdreuma op MRI van de knie en pols. In MRI scans van 153 patiënten met jeugdreuma 
(110 van de knie en 43 van de pols) werden afwijkingen die kunnen passen bij jeugdreuma 
gescoord volgens definities en locaties van gevalideerde scoringssystemen. De hoge 
incidentie van verdikking van het gewrichtskapsel in de knie en pols onderstreept het 
belang van dit kenmerk voor ziekteactiviteit in jeugdreuma. Verder werd er per afwijking 
(bijvoorbeeld verdikking van het gewrichtskapsel en boterosies) een locatie-top-3 
samengesteld die iedere radioloog kan helpen met een snelle en gemakkelijke navigatie 
door de MRI van jeugdreuma patiënten. Opvallend was dat in 1 op de 4 klinisch actieve 
patiënten, géén afwijkingen op MRI werden gezien. Dit behoeft verdere evaluatie. 

deel II – Knie 
Kennis over de normale anatomie en verschijning van de gewrichten van kinderen op 
MRI-scans is noodzakelijk voor een accurate beoordeling van mogelijk afwijkende 
MRI-scans zoals die in kinderen met jeugdreuma kunnen worden gezien. Het primaire 
aangrijpingspunt van jeugdreuma is het gewrichtskapsel (synovium), hetgeen op MRI 
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alleen van vocht (effusie) in het gewricht kan worden onderscheiden middels het toedienen 
van intraveneus contrastmiddel. Echter, het toedienen van dit intraveneus contrastmiddel 
tijdens een MRI van de gewrichten van gezonde kinderen is ethisch niet haalbaar. Daarom 
zijn kinderen zonder gewrichtsklachten die reeds een MRI met intraveneus contrast voor 
andere indicatie moesten ondergaan, benaderd voor een extra axiale serie plaatjes van 
de knie, die identiek is aan de plaatjes zoals we die in patiënten met jeugdreuma doen. 
In hoofdstuk 4 wordt de prospectieve studie beschreven waarin dit cohort van 25 niet-
aangedane kinderen werd vergeleken met 25 klinisch actieve jeugdreuma patiënten om 
op deze wijze de bestaande MRI scoringsmethode te valideren en optimaliseren. Milde, 
aankleurende verdikking van het gewrichtskapsel bleek aanwezig in ongeveer de helft 
van alle niet-aangedane kinderen. Daarnaast werd een significante verbetering van de 
bestaande scoringsmethode bereikt door het implementeren van weging van bepaalde 
locaties van ontsteking in het gewricht die specifiek waren voor jeugdreuma. Op die manier 
werd het verschil in MRI score voor gewrichtskapselverdikking tussen niet-aangedane 
kinderen en klinisch actieve jeugdreuma patiënten vergroot tot een significante p-waarde 
van 0.011. 

Naast de conventionele MRI van de knie, onderzochten we de rol van dynamische 
contrast-versterkte MRI van de knie in jeugdreuma patiënten. In hoofdstuk 5 beoogden 
we de voorspellende waarde van dynamische contrast-versterkte MRI in klinisch inactieve 
patiënten voor het optreden van een klinische opvlamming van de ziekte. Gedurende 
een follow-up periode van 2 jaar werden 32 klinisch inactieve patiënten met zowel een 
conventionele als dynamische contrast-versterkte MRI gevolgd en werden eventuele 
opvlammingen van de gewrichtsontstekingen geregistreerd. Ongeveer één-derde van de 
patiënten had minimaal één opvlamming tijdens deze follow-up periode. De maximale 
aankleuring op de dynamisch contrast-versterkte MRI was significant hoger in de patiënten 
met opvlammingen van de gewrichtsontstekingen vergeleken met de persisterend 
inactieve patiënten. Conventionele MRI scores verschilden niet tussen deze twee groepen. 

deel III – pols
In tegenstelling tot de knie, was het gebruik van dynamische contrast-versterkte MRI 
en de ‘time-intensity-curve (TIC) shape’ analyse nog nooit geëvalueerd in de pols 
van jeugdreuma patiënten. De TIC-shape analyse typeert ieder aankleuringspatroon 
per pixel in 7 verschillende TIC-shapes, waarbij al eerder is aangetoond dat de snel 
aankleurende TIC-shapes kunnen passen bij agressieve ziekte. De doelstellingen van 
het onderzoek, dat wordt beschreven in hoofdstuk 6, waren tweeledig: enerzijds het 
bepalen van de haalbaarheid van dynamische contrast-versterkte MRI van de pols in 
jeugdreuma patiënten en anderzijds het evalueren van de verschillen in de dynamische 
contrast-versterkte MRI tussen klinisch actieve en inactieve jeugdreuma patiënten. In 
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een prospectieve, observationele studie werden 32 patiënten met dynamische contrast-
versterkte MRI van de pols geïncludeerd; 27 patiënten waren klinisch actief en 5 patiënten 
waren klinisch inactief. De uitkomstmaten voor dynamische contrast-versterkte MRI 
kunnen worden onderverdeeld in de beschrijvende en TIC-shape variabelen. De resultaten 
toonden aan dat dynamische contrast-versterkte MRI haalbaar was, met name door betere 
beeldkwaliteit middels toepassing van bewegingsregistratie. Tevens bleken ‘maximum 
enhancement’ en ‘enhancing volume’ significant te verschillen tussen de twee klinische 
subgroepen. Daarnaast bleek een relatief hoog aantal van TIC-shape 3 veel voor te komen 
in de recidief-actieve patiënten in vergelijking met de nieuw-actieve patiënten. Tenslotte 
correleerden deze zelfde TIC-shape 3 en ‘enhancing volume’ significant met een continue 
score voor klinische ziekteactiviteit. 

Het chronische ziektebeloop van jeugdreuma met langdurige gewrichtsontstekingen 
heeft bij kinderen veel invloed op het groeiende skelet. Zowel groeistoornissen als 
verminderde kwaliteit van het bot (of nog specifieker botmineraaldichtheid) zijn beruchte 
problemen in patiënten met jeugdreuma. In de dagelijkse praktijk worden deze twee 
facetten van botafwijkingen in jeugdreuma geëvalueerd met een röntgenfoto van de 
hand (bepaling van de botleeftijd met behulp van de Greulich & Pyle atlas) en een ‘dual 
energy x-ray absorptiometry’ (DXA) scan. In hoofdstuk 7 en 8 evalueren we het gebruik 
van een nieuwe methode, genaamd BoneXpert, voor het bepalen van botleeftijd en 
botmineraaldichtheid in een cohort met jeugdreuma patiënten. De voordelen van 
BoneXpert zijn de relatief lage kosten, lage stralingsdosis en snel en makkelijk gebruik op 
röntgenfoto’s van de hand. De jeugdreuma patiënten die in deze hoofdstukken worden 
beschreven en die allen een behandeling met biologicals kregen, zijn gerecruteerd uit het 
Nederlands Arthritis and Biologicals in Children (ABC) register. 

hoofdstuk 7 van dit proefschrift richt zich met name op de haalbaarheid van BoneXpert in 
patiënten met jeugdreuma. Daarnaast werd ook de botleeftijd en botmineraaldichtheid in 
onze studiepopulatie, bestaande uit een relatief ernstig aangedane groep, beschreven. De 
toepassing van BoneXpert op jeugdreuma patiënten bleek haalbaar, mits de röntgenfoto’s 
van redelijke kwaliteit waren en de kalenderleeftijd binnen de betrouwbaarheidsgrenzen 
van BoneXpert was (2.5 tot 17 jaar voor jongens en 2 tot 15 jaar voor meisjes). Verder 
bleek dat de botleeftijd achter liep en de botmineraaldichtheid verminderd was in de 67 
beschreven jeugdreuma patiënten ten opzichte van gezonde kinderen. 

De volgende stap van een eventuele implementatie van BoneXpert in de dagelijkse praktijk 
van de behandeling van jeugdreuma patiënten en management van de botkwaliteit zou 
een vergelijking met de meest gebruikte methode voor bepalen van botmineraaldichtheid 
zijn: DEXA. In hoofdstuk 8 werden 35 jeugdreuma patiënten met een hand röntgenfoto 



155

Dutch summary / Nederlandse samenvatting 

11

en DEXA scan binnen een periode van 5 maanden van elkaar geïncludeerd. De bepaling 
van hun botmineraaldichtheid door deze twee verschillende methoden werd met elkaar 
vergeleken. Ondanks het feit dat BoneXpert en DEXA goed met elkaar correleerden op de 
absolute scores, bleek dat de Z-scores (weerspiegeling van de standaard deviatie afwijking 
van een gezond controle cohort) afgeleid van beide methodes heel slecht correleerden. 
Deze bevindingen moeten zorgvuldig in het perspectief van het ingewikkelde concept 
van de botmineraaldichtheidsbepaling bij kinderen worden geplaatst. 

Het eerste en het laatste hoofdstuk maken letterlijk en figuurlijk de cirkel van dit 
proefschrift rond, daar zij allebei een essentieel onderdeel van het onderzoek binnen 
het veld van beeldvorming in jeugdreuma beschrijven: samenwerking. In hoofdstuk 9 
worden aanbevelingen en vereisten voor het MRI protocol van de pols in patiënten met 
jeugdreuma gegeven door het samenwerkingsverband van de ‘OMERACT MRI in JIA 
Working group’ en de ‘Health-e-Child Radiology group’. De belangrijkste verschillen in 
vergelijking met een soortgelijke aanbeveling in volwassenen zijn de toevoeging van een 
kraakbeen-specifieke sequentie en het gebruik van de Dixon techniek. 


