
Inleiding

De laatste decennia betekenden een revolutie in de behandeling van patiënten

met beginnende RheumNederlandse samenvatting Thesis

atoïde  Arthritis  (RA).  In  het  verleden  werden  deze  patiënten  voornamelijk

conservatief behandeld. De behandeling werd pas opgedreven naarmate de ziekte

escaleerde met belangrijke structurele schade en verlies van functionaliteit als gevolg

voor  vele  patiënten met  RA.  Tegenwoordig  is  het  duidelijk  dat  vroege intensieve

behandeling  met  een  vooropgesteld  behandelingsmikpunt  leidt  tot  uitstekende

klinische resultaten voor  de meeste patiënten.  Ten eerste is  aangetoond dat  hoe

eerder de behandeling wordt opgestart bij een patiënt met vroege RA, hoe beter de

resultaten zijn voor de patiënt. Er was echter voor aanvang van deze thesis geen

informatie beschikbaar over de orde van grootte van de behandelingsvertraging in

Vlaanderen.  Ten  tweede  is  onderzocht  hoe  betrouwbaar  de  op  dit  moment

beschikbare prognostische factoren zijn voor het voorspellen van de ernst van de

ziekte  en  de  respons  op  behandeling  bij  de  individuele  patiënt,  om  zo  nefaste

ziekteuitkomsten  zoals  structurele  schade  te  vermijden.  Algoritmen  die  deze

klassieke prognostische factoren combineren, om zo de arts bij te staan in zijn keuze

van  een  behandeling  waren  nog  niet  getest  in  de  dagelijkse  praktijk.  Ten  derde

bestaan er vele intensieve behandelingsopties bij  beginnende RA. Wat de exacte

inhoud van deze intensieve behandeling is, is nog steeds voer voor debat.

Doelstellingen

De doelstellingen van dit onderzoeksproject zijn het bepalen van:

1)de behandelingsvertraging, gedefinieerd als de tijd tussen de aanvang van de

symptomen en de start van de behandeling, specifiek in Vlaanderen

2)de  betrouwbaarheid  van  klassieke  prognostische  factoren  in  de  dagelijkse

klinische praktijk

3)de optimale intensieve behandeling strategie voor elke patiënt met RA



Resultaten

In hoofdstuk 1 hebben we aangetoond dat in Vlaanderen slechts één op vijf van de

nieuw  gediagnosticeerde  RA  patiënten  tijdig  werd  behandeld.  Patiënten  met

ernstigere ziektekenmerken leken zich vroeger bij de behandelende reumatoloog te

presenteren dan degenen zonder. Bovendien werd er een verschil in de vertraging

op het starten van de behandeling gevonden tussen de verschillende vormen van

reumatologie  praktijken.  Patiënten in  de  academische en algemene ziekenhuizen

toonden langere vertragingen dan degene in privé praktijken. Ook werd vastgesteld

dat  de  aan  de  patiënt  gerelateerde  vertraging  het  meeste  bijdroeg  tot  de  totale

behandelingsvertraging.

In  hoofdstuk  2  bleek  dat  algoritmen  samengesteld  op  basis  van  klassieke

prognostische biomarkers  om structurele  schade te  voorspellen  bij  patiënten met

beginnende RA niet betrouwbaar kunnen worden gebruikt in de dagelijkse praktijk.

Aan  de  hand  van  deze  algoritmen  konden  geen  patiënten  die  achteraf  snelle

structurele  schade  bleken  te  ontwikkelen,  worden  geïdentificeerd.  Verder  in

hoofdstuk 2 hebben we aangetoond op basis van observationeel onderzoek dat een

combinatie  van  klassieke  antireumatica  met  een  schema  van  glucorticoïden

effectiever leek dan de conservatieve monotherapie na twee jaar behandeling. De

behandelende arts selecteerde aan de hand van klassieke prognostische factoren

voor zijn patiënten met minder ernstige ziektekenmerken een meer conservatieve

therapie. Patiënten met een ogenschijnlijk gunstige prognose blijken dus toch minder

goed geholpen te worden met een conservatieve therapie.

In hoofdstuk 3 rapporteren we de resultaten van de CareRA RCT, waarin we in de

eerste  plaats  hebben  vastgesteld  dat,  bij  patiënten  met  merkers  van  slechte

prognose na 16 weken behandeling, DMARD combinaties met een remissie inductie

schema startend bij een hoge of matige dosis glucocorticoïden (GC) niet superieur

waren aan Methotrexate (MTX) met een remissie inductie schema startend bij een

matige  dosis  GC.  De  doeltreffendheid  van  de  drie  vergeleken  behandelings-

strategieën was vergelijkbaar. Het veiligheidsprofiel was gunstiger voor MTX met een

matige  dosis  GC.  Verder  toonden we aan dat,  bij  patiënten zonder  merkers  van



slechte prognose na 16 weken behandeling, MTX monotherapie met een remissie

inductie schema startend bij een matige dosis GC effectiever leek dan MTX zonder

GC.  Het  meest  opvallende  was  het  vergelijkbare  veiligheidsprofiel  tussen  beide

behandelingen. Tenslotte onderzochten we in de CareRA trial de doelmatigheid en

veiligheid van intensieve therapieën na één jaar behandeling bij zowel patiënten met

of zonder een slechte prognose. De resultaten bevestigden de bevindingen van week

16.  De  algemene conclusie  van  hoofdstuk  drie  luidt  dan  ook  dat  MTX met  een

remissie inductie schema startend bij een matige dosis GC past bij alle patiënten met

RA, met een hoge werkzaamheid en aanvaardbaar veiligheidsprofiel.

Conclusie

Ten eerste is de vertraging alvorens te starten met een behandeling voor RA te lang

in Vlaanderen. Ten tweede zijn de huidige klassieke prognostische biomarkers  niet

betrouwbaar voor het sturen van de behandelingskeuze in de dagelijkse praktijk. Ten

derde is  MTX gecombineerd  met  een remissie  inductie  schema startend bij  een

matige dosis GC zeer doeltreffend en veilig voor alle patiënten met beginnende RA.

Met dit  proefschrift  hopen we bij  te dragen tot  een betere behandeling voor elke

patiënt met beginnende RA.


