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Reumatoïde artritis (RA) is een auto-immuun ziekte gekenmerkt door ontsteking van het

gewrichtskapsel waardoor destructie van het kraakbeen en onderliggend bot kan optreden. 

Daarnaast kunnen ook andere organen betrokken zijn bij het ontstekingsproces. Dit kan 

leiden tot functionele beperkingen van de gewrichten, verminderde kwaliteit van leven en 

een kortere levensverwachting.

Een van de eiwitten die een belangrijke rol speelt bij het ontstekingsproces in RA is tumor 

necrose factor (TNF). Dit eiwit zorgt er mede voor dat andere ontstekingseiwitten en –cellen 

geactiveerd worden, waardoor ontsteking van de gewrichtsbekleding optreedt.

Sinds ongeveer 10-15 jaar zijn er voor de behandeling van RA nieuwe medicijnen 

beschikbaar gekomen die zich tegen het eiwit TNF richten: TNF-blokkers. Met deze 

medicijnen is een enorme vooruitgang geboekt in de behandeling van RA en dit heeft er 

zelfs toe geleid dat de ziekte bij een groot deel van de patiënten niet meer zichtbaar is: dit 

wordt remissie genoemd. Het bijzondere aan TNF-blokkers, in vergelijking met andere 

medicijnen, is dat het een eiwit is en lichaamseigen componenten bevat. De medicijnen 

worden toegediend via injecties onder de huid of via infusen, rechtstreeks in de bloedbaan.

Hoewel TNF-blokkers bij het grootste deel van de RA patiënten die behandeld worden met 

deze medicijnen een zeer gunstig effect hebben op de ziekte activiteit, is er ook een groep 

patiënten bij wie de medicijnen niet aanslaan of later hun werkzaamheid verliezen. Een van 

de redenen voor deze verminderde werking is het optreden van een afweerreactie van het 

lichaam tegen het medicijn. Het lichaam vormt antistoffen die de TNF-blokker uit het bloed 

weg kunnen vangen. Hierdoor verlagen of verdwijnen de medicijnspiegels in het bloed 

waardoor patiënten geen of verminderd effect van de behandeling hebben. Dit mechanisme 

wordt immunogeniciteit genoemd. De mate waarin verminderde werking van het medicijn 
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kan optreden is afhankelijk van de hoeveelheid antistoffen die gevormd worden en daardoor 

van de hoeveelheid medicijn die in het bloed achterblijft om de ontsteking te onderdrukken. 

De in dit proefschrift beschreven onderzoeken gaan over het belang van immunogeniciteit 

en medicijnspiegels voor het effect van de behandeling met de TNF-blokkers adalimumab 

en etanercept. Hiervoor is gebruik gemaakt van gegevens van 272 patiënten met RA die 

gedurende drie jaar met adalimumab behandeld werden. Hetzelfde geldt voor 292 patiënten 

die behandeld werden met etanercept.

Enkele methoden om antistoffen tegen de TNF-blokkers te meten werden beschreven. 

Verschillende meetmethoden kunnen verschillende resultaten opleveren. Om de resultaten 

van de metingen op een juiste manier te kunnen interpreteren is enige kennis van de 

meetmethode noodzakelijk.

Verder werd in dit proefschrift het effect beschreven van andere, conventionele 

reumamedicijnen, die vaak gelijktijdig met TNF-blokkers gebruikt worden, op de 

immunogeniciteit van TNF-blokkers.

Ook werd een kosteneffectiviteitanalyse beschreven waarin, op basis van computersimulatie 

modellen, de huidige behandelstrategie van adalimumab vergeleken werd met een 

behandelstrategie waarbij behandelbeslissingen niet alleen gebaseerd zijn op het klinische 

effect van de behandeling, maar ook op de medicijnspiegels in het bloed.

Het korte termijn effect van immunogeniciteit op belangrijke klinische ziekteactiviteitsmaten 

zoals lage ziekte activiteit en remissie was al eerder beschreven. Wij onderzochten het 

lange termijn effect van immunogeniciteit. Van 272 RA patiënten behandeld met 

adalimumab ontwikkelde 28% antistoffen tegen het medicijn gedurende 3 jaar behandeling. 

Tweederde van deze patiënten ontwikkelde de antistoffen binnen een half jaar, enkele zelfs 

al binnen een paar weken. Patiënten die antistoffen ontwikkelden hadden lage of afwezige 

medicijnspiegels, wat resulteerde in het staken van de behandeling als gevolg van actieve 

ziekte. Opvallend was dat patiënten die antistoffen ontwikkelden, bij het begin van de 

behandeling vaak een ernstigere en actievere ziekte hadden dan patiënten die geen 

antistoffen ontwikkelden. Ook gebruikten deze patiënten minder vaak gelijktijdig andere 

reumamedicijnen zoals methotrexaat. 

Ook bij met etanercept behandelde RA patiënten hebben we geprobeerd antistoffen en 

medicijnspiegels gemeten. Hoewel we met onze beschikbare meetmethoden niet in staat 

waren antistoffen tegen etanercept te meten, zagen we wel verschillen in medicijnspiegels
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tussen patiënten die goed, gemiddeld en helemaal niet op het medicijn reageerden. 

Patiënten die goed op etanercept reageerden hadden gedurende de meetperiode de 

hoogste medicijnspiegels. Uit vergelijking van karakteristieken van patiënten met de hoogste 

en de laagste medicijnspiegels bleek dat patiënten die de laagste etanercept spiegels 

hadden vaker vrouw waren, een hogere body mass index hadden en lagere doseringen 

methotrexaat gebruikten. 

Vervolgens hebben we de activiteit van de RA vergeleken tussen patiënten die behandeld 

werden met adalimumab of etanercept. Hieruit bleek dat over het algemeen beide 

medicijnen even effectief zijn in het tot rust brengen van de gewrichtsontstekingen. Wanneer 

echter de patiëntengroep behandeld met adalimumab uitgesplitst werd naar patiënten die 

wel of niet antistoffen ontwikkelden tegen adalimumab, bleek dat de behandeling met 

adalimumab bij patiënten die geen antistoffen ontwikkelden effectiever was dan de 

behandeling met etanercept. Daarnaast was de behandeling met etanercept effectiever dan 

de behandeling met adalimumab indien patiënten wel antistoffen tegen adalimumab hadden 

ontwikkeld.

De binding van antistoffen aan het medicijn zorgt voor een snellere afvoer van het medicijn 

uit het lichaam, daarnaast kan een medicijn gebonden aan een antistof geen TNF meer 

wegvangen. Deze twee mechanismen zorgen ervoor dat medicijnspiegels verlagen en de 

ziekteactiviteit van de RA hoger kan worden.

In welke mate de medicijnspiegels verlagen door de vorming van antistoffen is afhankelijk 

van de hoeveelheid antistoffen aanwezig. Als er weinig antistoffen gevormd worden, blijft er 

voldoende medicijn over om TNF weg te vangen. Wanneer er echter veel antistoffen 

gevormd worden zal al het medicijn gebonden zijn aan antistoffen en is daardoor niet meer 

in staat zijn werking uit te voeren. 

Sommige meetmethoden kunnen antistoffen alleen meten als er zoveel antistof gevormd is 

dat al het medicijn gebonden is en er een overvloed aan antistoffen bestaat. Dit is het geval 

bij de meest gangbare meetmethoden. In onderzoeksverband hebben we een meetmethode 

gebruikt die ook (eventuele) kleinere hoeveelheden antistoffen kan meten. In deze situatie is 

een deel van het medicijn gebonden aan antistoffen maar is er ook nog een deel 

beschikbaar voor het wegvangen van TNF. Met deze methode is gebleken dat ongeveer de 

helft van de patiënten antistoffen tegen adalimumab ontwikkelde. Echter, de antistoffen 

hadden alleen invloed op ziekteactiviteit als er zoveel antistoffen gevormd werden dat al het 

medicijn gebonden werd en hierdoor geen TNF meer weg kon vangen.
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Dit betekent dat het niet zozeer van belang is of een patiënt antistoffen vormt, maar meer 

hoeveel antistoffen gevormd worden, hoe hoog de medicijnspiegels zijn, en daarmee 

samenhangend, hoeveel medicijn beschikbaar is om de ziekte te onderdrukken.

Vervolgens bestudeerden we de relatie tussen medicijnspiegels en ziekteactiviteit. Bij 

patiënten met niet meetbare adalimumab spiegels na zes maanden behandeling was er 

gedurende die 6 maanden geen verbetering van de ziekteactiviteit opgetreden. Echter bij 

patiënten met enige meetbare medicijnspiegels werd verbetering van de ziekteactiviteit 

waargenomen. De meest optimale medicijnspiegels leken te liggen tussen 5 en 8 mg/l. 

Patiënten met deze medicijnspiegels hadden een goede reactie op de behandeling; de 

ziekteactiviteit verlaagde aanzienlijk. Patiënten met medicijnspiegels >8 mg/l hadden ook 

een goede reactie op de behandeling maar leken niet meer baat bij de behandeling te 

hebben dan patiënten met medicijnspiegels tussen 5 en 8 mg/l. Deze bevindingen wijzen 

erop dat een deel van de patiënten wordt overbehandeld en net zo goed met een lagere 

dosering van het medicijn toe kunnen. Aangezien de kostprijs van TNF-blokkers hoog is zou 

dit tot een behoorlijke kostenbesparing kunnen leiden.

Of er een kostenbesparing optreedt en hoe groot die dan is werd onderzocht met 

simulatiemodellen. Hierbij werd de huidige behandelstrategie, waarbij de beslissing om door 

te behandelen of een ander medicijn te starten gemaakt wordt op basis van de 

ziekteactiviteit, vergeleken met een gepersonaliseerde behandelstrategie, waarbij deze 

beslissing niet alleen gebaseerd wordt op de ziekteactiviteit maar ook op de medicijnspiegel. 

Uit deze simulaties bleek dat er een aanzienlijke kostenbesparing op kan treden als een 

gepersonaliseerde behandelstrategie toegepast zou worden, waarbij de effectiviteit van de 

behandeling zelfs toe zou kunnen nemen.

Een ander aspect van de behandeling met TNF-blokkers is het gelijktijdig gebruik van 

conventionele reumamedicatie zoals methotrexaat. Er blijkt een gunstig effect te zijn bij het 

gelijktijdig gebruik van methotrexaat op de vorming van antistoffen tegen de TNF-blokkers, 

niet alleen bij patiënten met RA maar ook bij patiënten met andere auto-immuun ziekten 

zoals de ziekte van Crohn. Verder blijkt dat, hoewel ook lage doseringen methotrexaat dit 

effect te weeg brengen, hoe hoger de dosering methotrexaat die gelijktijdig gebruikt wordt, 

hoe minder vaak er antistoffen gevormd worden tegen adalimumab. 
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Al met al tonen de studies beschreven in dit proefschrift dat het behandelresultaat mede 

afhankelijk is van de medicijnspiegels in het bloed van de patiënt en dat deze spiegels 

beïnvloed kunnen worden door de vorming van antistoffen tegen het medicijn. 

Toekomstig onderzoek zal zich verder moeten richten op het individualiseren van de 

behandeling met TNF-blokkers. Doel daarbij zal moeten zijn het grootst mogelijke resultaat 

van de behandeling te bewerkstellingen met de laagst mogelijke dosering van een medicijn. 

Zodoende kunnen dure medicijnen zo efficiënt mogelijk worden ingezet.


