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Samenvattingg in het Nederlands 

Dee ziekte van Crohn, colitis ulcerosa en de niet te classificeren, indeterminate, 

colitiss zijn chronische inflammatoire darmziektes (IBD, inflammatory bowel 

diseases)) die zich bij 25%-30% van de patiënten al op de kinderleeftijd kunnen 

presenteren1.. De epidemiologische studies die gedaan zijn bij kinderen laten 

eenn incidentie zien van 0.2 tot 5.9 per 100.000 kinderen (leeftijd < 16 jaar) per 

jaarr voor de ziekte van Crohn, en van 0.5 tot 3.2 voor colitis ulcerosa. Een 

recentt epidemiologisch onderzoek in Nederland toont een incidentie aan van 

7.22 patiënten (met IBD) per 100.000 kinderen (leeftijd < 17 jaar) per jaar2. Deze 

jongee patiënten zien een levenslange ziekte tegemoet, met een onvoorspelbaar 

beloopp van rustige periodes en opvlammingen, waarbij klachten (als diarree, 

krampendee buikpijn, slechte eetlust) vaak schaamte en isolement 

teweegbrengen.. Kinderen met een chronische inflammatoire darmziekte zullen 

langdurigg of altijd immunosuppressieve geneesmiddelen nodig hebben, en 

intensievee voedingskundige ondersteuning of behandeling. Hiernaast moeten 

dezee kinderen invasieve diagnostische onderzoeken en soms uiteindelijk een 

(off meerdere) operaties ondergaan. 

Misschienn zou een proefschrift over hoe met dit alles om te gaan en hoe 

hiermeee nog een normaal leven te kunnen leiden nuttiger zijn. De studies die 

inn dit proefschrift worden beschreven gaan echter over het stellen van de 

diagnosee en de medicamenteuze behandeling van de kinderen met een 

chronischee inflammatoire darmziekte. 

Hett stellen van de juiste diagnose is essentieel, want pas daarna kan het kind 

samenn met de ouders leren omgaan met zijn of haar ziekte. Daarnaast hangt -

juistt bij kinderen- de keuze van de behandeling af van de diagnose. Is deze 

behandelingg effectief, dan zal dit weer bijdragen aan het lichamelijk en 

geestelijkk welbevinden van de patiënt. 

Kinderenn zijn geen kleine volwassenen, en bij kinderen met IBD is een andere 

diagnostischee en therapeutische benadering nodig dan bij volwassenen. 

Doordatt er zo weinig klinische geneesmiddelenstudies bij kinderen zijn gedaan 
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moett de nodige informatie vaak worden afgeleid van de literatuur over 

volwassenn patiënten. De 6 klinische studies die in dit proefschrift worden 

gepresenteerdd leveren een bijdrage aan de "evidence-based" literatuur over 

diagnosee en behandeling van kinderen met een chronische inflammatoire 

darmziekte. . 

Inn Hoofdstuk 1.1 wordt besproken welke endoscopische verrichting het beste 

iss als diagnostisch middel bij kinderen die ervan verdacht worden aan een 

chronischee inflammatoire darmziekte te lijden. De histologische diagnose die in 

bioptenn uit het rectum, sigmoid, dikke darm en/of ileum gesteld kan worden, 

stondd hierbij centraal. Van 42 kinderen met een inflammatoire darmziekte 

werdenn de beschikbare darmbiopten uit het rectum en sigmoid herbeoordeeld 

doorr een patholoog, die zelf niet op de hoogte was van de precieze diagnose 

vann het type IBD (ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, of indeterminate colitis). Bij 

all deze kinderen was eerder, bij het begin van de klachten, een colonoscopie 

enn in sommige gevallen ook ileoscopie verricht. Op deze manier kon worden 

vastgesteldd hoe betrouwbaar een diagnose gebaseerd op biopten alleen uit 

rectumm en sigmoid was, vergeleken met een diagnose gebaseerd op de serie 

bioptenn uit het gehele colon, en soms ook uit het ileum. Deze retrospectieve 

analysee liet duidelijk zien dat een totale (ileo)colonoscopie een beter 

diagnostischh middel is dan een rectosigmoidoscopie. De reden hiervoor is dat 

dee histologische diagnose gebaseerd op een uitgebreide reeks biopten 

(genomenn tijdens totale (ileo)colonoscopie) veel betrouwbaarder is dan een 

diagnosee die gesteld is op grond van biopten uit rectum en sigmoid. 

Inn Hoofdstuk 1.2 wordt het belang van endoscopie en histologie bij het 

vervolgenn van de medicamenteuze behandeling van IBD besproken. Bij 7 

kinderenn met moeilijk behandelbare, steroid-afhanklijke ziekte van Crohn werd 

dee ontstekingsaktiviteit in de darm vóór en 4 weken na intraveneuze 

behandelingg met infliximab (een monoclonaal anti-tumor necrosis factor 

antilichaam)) vastgesteld door middel van endoscopie en histologie. De 

endoscopischee ontstekingsaktiviteit, vastgelegd als een getal van 0 tot 10 
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(waarbijj 10 het meest ernstig is, visuele analoog score), daalde significant als 

gevolgg van de behandeling: de gemiddelde score was 8 vóór behandeling en 

daaldee naar 3.5, 4 weken na infusie met infliximab. De histologische index 

scoree (lopend van 0 tot 16) verbeterde eveneens, hetgeen bleek uit een daling 

vann gemiddeld 12 punten (vóór behandeling) naar 6 punten (na infusie). Er was 

eenn matige correlatie tussen de klinische ziekteaktiviteit en de endoscopische 

ontstekingsaktiviteit.. Tussen klinische ziekteaktiviteit en de histologische 

ontstekingsaktiviteitt bleek een slechte, of geen correlatie. 

Inn Hoofdstuk 2.1 worden de eerste gegevens over de farmacokinetiek van 

budesonidee bij kinderen gepresenteerd. Budesonide is een krachtig 

corticosteroidd (net als prednison), dat maar voor een klein gedeelte in de 

bloedsomloopp komt. Budesonide kan effectief de ziekte van Crohn in remissie 

brengenn bij volwassen patiënten, terwijl de bijnier in minder ernstige mate wordt 

onderdruktt dan bij behandeling met prednison. 

Bijj 8 kinderen en 6 volwassenen met milde tot matig actieve ziekte van Crohn 

werdenn de volgende farmacokinetische parameters van budesonide bepaald: 

systemischee blootstelling, maximale plasmaconcentratie, biologische 

beschikbaarheidd en de onderdrukking van de plasma cortisolwaarde. Na een 

éénmaligg infuus met 0.5 mg budesonide, werd door de patiënten gedurende 7 

dagenn budesonide oraal ingenomen in een dosis van 9 mg per dag. De 

systemischee blootstelling en de onderdrukking van de plasma cortisolwaarde 

wass iets, maar niet significant, hoger bij kinderen dan bij volwassen. 

Gedurendee deze studie werden geen belangrijke bijwerkingen geobserveerd. 

Inn Hoofdstuk 2.2 wordt de farmacokinetische studie met infliximab (een 

monoclonaall anti-tumor necrosis factor antilichaam, anti-TNF) bij kinderen 

besproken.. Deze multicenter studie heeft ook gegevens over de werkzaamheid 

enn veiligheid van infliximab bij kinderen met moeilijk behandelbare ziekte van 

Crohnn opgeleverd. 

Randomisatiee vond plaats, waarbij de patiënten een éénmalig infuus met een 

infliximabb dosis van 1 mg per kg (lichaamsgewicht), 5 mg per kg of 10 mg per 

kgg kregen toegediend. De farmacokinetische gegevens bij kinderen bleken niet 
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tee verschillen van die bij volwassen patiënten. Bij de kinderen die een dosis van 

55 mg/kg gekregen hadden, was er tot 8 weken na infusie nog infliximab in het 

bloedd aan te tonen. Alle 21 behandelde patiënten vertoonden een klinische 

verbeteringg (gedefinieerd als een afname van de Pediatrie Crohn's Disease 

Activityy Index (PCDAI) met 10 of meer punten), en bij 10 van de 21 kinderen 

werdd klinische remissie bereikt (gedefinieerd als een PCDAI kleiner dan 10). 

Hoofdstukk 3.1 legt verslag van de multicenter, gerandomiseerde, 

gecontroleerdee studie naar de werkzaamheid en veiligheid van budesonide 

tenn opzichte van prednisolon bij kinderen met actieve ziekte van Crohn in het 

ileum,, caecum en/of proximale colon. In dit onderzoek werden 46 kinderen 

gerandomiseerdd waarbij de ene helft werd behandeld met budesonide (oraal, 

dagdosiss 9 mg gedurende 8 weken, daarna 6 mg gedurende 4 weken), en de 

anderee helft met prednisolon (1 mg per kg lichaamsgewicht per dag gedurende 

44 weken, waarna de dosis langzaam werd verminderd tot 2.5 mg in week 12). 

Naa 8 weken was 55% van de kinderen in de budesonide-groep in klinische 

remissiee (met een Crohn's Disease Activity Index van 150 of lager), en 71% 

vann de kinderen in de prednisolon-groep. Dit verschil was niet statistisch 

significant.. Glucocorticosteroid-geassocieerde bijwerkingen, zoals acne en 

vollemaansgezicht,, kwamen significant minder vaak voor in de groep kinderen 

diee met budesonide werden behandeld. Ook was de onderdrukking van plasma 

cortisolwaardenn significant minder diep gedurende behandeling met 

budesonidee in vergelijking met de prednisolon behandeling. De studie toont 

aann dat budesonide werkzaam is als behandeling bij kinderen met actieve 

ziektee van Crohn, terwijl het - vergeleken met prednisolon - minder vaak 

glucocorticosteroid-geassocieerdee bijwerkingen en minder bijnieronderdrukking 

teweegbrengt. . 

Inn Hoofdstuk 3.2 wordt beschreven hoe een zeldzaam geval van 

metastatischee ziekte van Crohn succesvol werd behandeld met infliximab. Het 

betreftt een jongen van 9 jaar met klachten van pijnloze zwelling en roodheid 

vann zijn penis en scrotum, zonder enige gastrointestinale verschijnselen. Bij 
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lichamelijkk onderzoek werd alleen een kleine anale fissuur gezien. Een biopt 

vann de scrotumhuid toonde granulomateuze laesies. Nadat andere oorzaken 

voorr granulomateuze aandoeningen waren uitgesloten, werd de diagnose 

metastatischee ziekte van Crohn gesteld. Opmerkelijk genoeg was er tijdens 

geenn van de verrichte endoscopische onderzoeken (gastroduodenoscopie en 

ileocolonoscopie),, noch in de histologie van de mucosabiopten enige 

inflammatoiree activiteit aangetoond. 

Nadatt eerdere immunosuppressieve behandeling onvoldoende verbetering gaf, 

werdd gestart met infliximab (in combinatie met azathioprine), twee jaar na het 

beginnenn van de klachten. De zwelling en roodheid verminderden hiermee 

binnenn enkele weken, en behandeling (infliximab infusie elke 8 weken) werd 

gedurendee meer dan een jaar voortgezet. Tot op heden heeft de jongen geen 

enkelee gastrointestinale klachten. 

Hoofdstukk 3.3 is een uitgebreid overzicht van de bestaande literatuur over de 

medicamenteuzee behandeling van IBD bij kinderen. Hiernaast worden de 

belangrijkstee gegevens uit medicatie-studies bij volwassen IBD patiënten 

samengevat.. Voor alle geneesmiddelen worden de indicatie, dosering en 

aanbevolenn controles gepresenteerd. 

Behandelschema'ss worden gegeven waarin al deze informatie is verwerkt, voor 

kinderenn met de ziekte van Crohn, fistels bij de ziekte van Crohn en colitis 

ulcerosa.. Bij de ziekte van Crohn kan behandeling met enterale (kunstmatige) 

voedingg remissie induceren en in stand houden, terwijl tegelijkertijd de 

lengtegroeii wordt gestimuleerd. Het percentage kinderen dat in remissie wordt 

gebrachtt door voedingsbehandeling of prednison is ongeveer gelijk, namelijk 

85%,, zoals wordt beschreven in een recente meta-analyse van 7 klinische trials 

bijj kinderen met de ziekte van Crohn3. Conventionele behandeling van IBD 

bestaatt uit aminosalicylaten en corticosteroiden, terwijl vroege introduktie van 

immunosuppressievee medicatie (zoals azathioprine of 6-mercaptopurine) wordt 

aangeradenn als onderhoudsbehandeling bij de ziekte van Crohn. Methotrexaat 

kann worden gegeven bij de ziekte van Crohn, wanneer azathioprine 

onvoldoendee werkzaam is of niet wordt verdragen. In ernstige colitis ulcerosa 



269 9 
Samenvatting g 

kann cyclosporine een laatste redmiddel zijn, dat tijdelijke verbetering en enig 

uitstell van operatieve verwijdering van de dikke darm (colectomie) kan geven. 

Krachtigeree immunomodulerende behandeling zoals infliximab dient in het 

algemeenn te worden bewaard voor patiënten met ernstige, moeilijk te 

behandelenn ziekte van Crohn. 

Discussie e 

Dee 6 klinische studies die in dit proefschrift worden gepresenteerd verstrekken 

nieuwee gegevens over de diagnose en behandeling van kinderen met een 

chronischee inflammatoire darmziekte. Bij de diagnose is endoscopie met 

histologiee van groot belang. Een complete ileocolonoscopie met multipele 

bioptenn levert een meer betrouwbare diagnose dan wanneer deze gebaseerd is 

opp biopten uit rectum en sigmoid. De ziekte van Crohn kan zich in verschillende 

(enn meerder) gedeeltes van het maagdarmstelsel manifesteren en de 

microscopischee afwijkingen in darmbiopten kunnen van plaats tot plaats zeer 

verschillendd zijn. Over het verdelingspatroon en de eventuele aanwezigheid 

vann plaatstelijke microsopische afwijkingen kan alleen geoordeeld worden als 

err voldoende biopten zijn genomen, uit ileum en uit alle segmenten van het 

colon. . 

Eenn juiste en volledige diagnose is onmisbaar bij kinderen met IBD omdat de 

ernst,, uitgebreidheid, lokatie en het type van de aandoening bepalen welke 

behandelingg {voeding, medicamenteus, chirurgie) gekozen dient te worden. 

Hiernaastt is het noodzakelijk om patiënten volgens duidelijke criteria te 

(pheno)typerenn omdat dit een solide basis vormt voor de toekomstige 

moleculairee classificering van het type inflammatoire darmziekte dat zich op de 

kinderleeftijdd presenteert. 

Bijj de beoordeling van het resultaat van behandeling is het vaststellen van 

endoscopischee en/of histologische remissie waarschijnlijk belangrijker dan 

klinischee remissie, vooral voor wat betreft remissieduur en prognose over het 

verderee beloop van de ziekte. 
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Zoalss eerder aangetoond na behandeling met enteral voeding (bij kinderen met 

dee ziekte van Crohn), blijkt een éénmalige infusie met infliximab te resulteren in 

endoscopischee en histologische verbetering in het colon bij kinderen met 

moeilijkk behandelbare ziekte van Crohn. Het is niet verwonderlijk dat de 

klinischee ziekteactiviteit slecht overeenkomt met de histologische 

ziekteactiviteit:: de ontsteking kan zich her en der in het maagdarmkanaa! 

manifesteren,, en zelfs microscopische afwijkingen kunnen van plaats tot plaats 

verschillen.. Hiernaast is het moeilijk om de histologie vóór en na behandeling 

tee vergelijken, aangezien biopten dan van exact dezelfde plek genomen 

zoudenn moeten worden op verschillende tijdstippen. 

Opp dit moment is het klinische belang van histologisch herstel van de 

ontstekingsactiviteitt niet duidelijk. Een hypothese is dat histologische remissie 

gemakkelijkerr bereikt wordt bij kinderen met pas gediagnostiseerde ziekte van 

Crohn.. Een andere hypothese stelt dat klinische remissie van langere duur zal 

zijnn nadat histologische remissie is bereikt. Een pilot studie bij kinderen met de 

ziektee van Crohn heeft aangetoond dat klinische remissie na behandeling met 

infliximabb inderdaad van langere duur was bij kinderen waarbij de diagnose 

kortt (minder dan 2 jaar) geleden was gesteld, vergeleken met kinderen met een 

diagnosee die langer (dan 2 jaar) geleden was gesteld4. 

Ookk bestaan er aanwijzingen dat het bestaan van histologische remissie de 

kanss op ontstaan van kanker verkleint5. Samengevat is de histologische 

ziekteactiviteitt een belangrijke parameter, die totnutoe onvoldoende wordt 

gebruiktt als eindpunt in klinische trials. Het is echter niet duidelijk of het 

vaststellenn van histologische ziekteactiviteit voor en na medicatie tot 

veranderingenn in behandelbeleid zal leiden bij kinderen met de ziekte van 

Crohn. . 

Dee farmacokinetische studies in dit proefschrift tonen aan waarom kinderen 

niett beschouwd moeten worden als kleine volwassenen. In de budesonide 

studiee blijken biologische beschikbaarheid en onderdrukking van plasma 

Cortisoll bij een gelijke dosis budesonide bij kinderen en volwassenen hetzelfde 

tete zijn. Hieruit volgt dat de dosering van budesonide capsules voor kinderen en 

volwassenenn gelijk mag zijn. Net als eerdere studies bij volwassen patiënten 
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werdd voor de multicenter gerandomiseerde studie bij kinderen een dosis van 9 

mgg budesonide per dag gekozen. Zonder de farmacokinetische gegevens over 

kinderenn zou de dosering foutievelijk aan lichaamsgewicht zijn aangepast, 

hetgeenn zou geleiden hebben tot onder-behandeling. 

Ookk van infliximab zijn de farmacokinetische eigenschappen voor kinderen en 

volwassenenn vergelijkbaar. Net als bij volwassenen blijkt een éénmalige 

intraveneuzee dosis van 5 mg per kg goed verdragen te worden en geen 

belangrijkee bijwerkingen te hebben bij kinderen met de ziekte van Crohn. De 

gegevenss van deze studie hebben het mogelijk gemaakt een volgende studie 

mett infliximab te ontwerpen en binnenkort uit te voeren. 

Dee gerandomiseerde gecontroleerde dubbelblinde studie van budesonide 

versuss prednisolon bij kinderen met actieve ziekte van Crohn is uniek, 

aangezienn het de eerste Europese geneesmiddelenstudie betreft bij kinderen 

mett IBD. De resultaten van deze studie zijn van groot belang, want het zijn de 

eerstee degelijke bewijsgegevens over de werkzaamheid en bijwerkingen van 

budesonidee en prednisolon bij kinderen met de ziekte van Crohn. Hoewel het 

gedeeltee van de patiënten dat in remissie gebracht was na budesonide of na 

prednisolonn niet statistisch significant verschilde, ondervonden de kinderen in 

dee budesonide groep duidelijk minder bijwerkingen en minder onderdrukking 

vann de bijnier. Concluderend kan kortdurende behandeling met budesonide 

eenn goed alternatief zijn voor prednisolon bij kinderen met pas 

gediagnostiseerdee milde tot matig actieve ziekte van Crohn (gelokaliseerd in 

ileum,, caecum en/of proximale colon), of bij kinderen die ernstige bijwerkingen 

ondervindenn van behandeling met predniso(lo)n. 

Dee mogelijke lange termijn bijwerkingen van budesonide, zoals botontkalking 

enn lengtegroeivertraging zijn nog niet onderzocht. Echter, met vroege 

introductiee van immunosuppressieve onderhoudsmedicatie (zoals azathioprine 

off 6-mercaptopurine), en gezien de beschikbaarheid van infliximab, zal 

chronischh gebruik van steroiden steeds zeldzamer worden bij kinderen. 

Inn tegenstelling tot de conventionele behandeling met een "step-up"-strategie 

(beginnenn met minder krachtige en minder toxische medicatie, of met voeding 

alss behandeling), is het met een "top-down"-strategie (beginnen met infliximab 
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inn combinatie met azathioprine, 6-mercaptopurine of methotrexaat) wellicht wel 

mogelijkk om het beloop van de ziekte van Crohn positief te beïnvloeden. Deze 

hypothesee zal getest moeten worden in een zorgvuldig voor te bereiden 

prospectievee studie. Kinderen waarbij de diagnose net is gesteld vormen voor 

eenn dergelijke studie de ideale onderzoeksgroep. 

Aanbevelingenn voor verder onderzoek 

Opp het gebied van diagnostiek en therapie bij kinderen met een inflammatoire 

darmziektee zijn er nog vele mogelijkheden tot verder onderzoek. Een aantal 

suggestiess volgt hieronder: 

Diagnostischee benadering 

Bijj kinderen waarbij de diagnose IBD reeds is gesteld (door middel van 

endoscopiee en biopten) zou moeten worden gezocht naar een betrouwbaar en 

zoo weinig invasief mogelijke test om de ziekteactiviteit te beoordelen 

gedurendee of na behandeling. Mogelijkerwijs kan dit gebeuren door virtuele 

colonoscopiee {middels MRI of CT), echter deze technieken moeten dan eerst 

wordenn gevalideerd in deze patiëntengroep. 

Hiertegenoverr staat dat het belangrijk is om behandelresultaten te evalueren 

mett endoscopie en histologie. Er moet beter onderzocht worden wat de relatie 

iss tussen endoscopische en/of histologische remissie en duur van de klinische 

remissie.. Hiertoe moet een goede definitie van histologische remissie worden 

afgesproken,, en zal deze parameter vaker gebruikt moeten als eindpunt in 

klinischee trials. 

Database e 

Hett retrospectief en prospectief analyseren van gegevens van grote 

patiëntengroepen,, is onmogelijk zonder een goed databestand van kinderen 

mett IBD. Hiertoe moeten uniforme criteria voor de diagnose, en een protocol 
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voorr complete en stricte gegevensverzameling worden ontworpen. De 

patiëntenn moeten gesignaleerd, geselecteerd en vervolgd worden met behulp 

vann een goed opgezette regionale, nationale en misschien zelfs Europese 

database.. Uiteindelijk zal door deze inspanning duidelijk worden wat de 

incidentiee van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa is bij kinderen. De 

zoektochtt naar de genetische achtergrond van IBD op de kinderleeftijd kan 

slechtss worden volbracht als het onderzoekscohort groot genoeg is. Hiertoe zal 

internationaall moeten worden samengewerkt, en zullen onderzoekers hun 

patiëntengegevenss belangeloos beschikbaar moeten stellen en moeten delen 

mett anderen. 

Geneesmiddelenstudies s 

Inn plaats van achterin de rij te staan, moeten kinderen met IBD kunnen 

profiterenn van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van behandeling. 

Dezee behandelingen zouden bij kinderen zelfs een beter resultaat kunnen 

hebbenn dan bij volwassenen met jarenlang bestaande ziekte. Bij dergelijke 

pilotstudiess moeten niet alleen kinderen met moelijk behandelbare (langer 

bestaande)) ziekte, maar juist kinderen in de eerste fase van hun ziekte worden 

geïncludeerd.. Hierbij moet worden overwogen een placebogroep te includeren. 

Dee werkzaamheid en veiligheid van de "biologische" immuunmodulerende 

medicatiee zou bij kinderen niet alleen op korte-termijn effecten moeten worden 

bestudeerd,, maar ook moet lange-termijn onderzoek bij kinderen worden 

verricht. . 

Eenn doel zou kunnen zijn te onderzoeken of infliximab, gegeven als primaire 

therapie,, het ziektebeloop gunstig kan beïnvloeden. Als laatste dienen alle 

kinderenn die behandeld zijn met een immuunmodulerend geneesmiddel 

levenslangg onder controle te blijven, om lange termijn effecten zoals kanker (of 

andere,, nog onbekende aandoeningen) te kunnen signaleren. 
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