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Strekking van proefschrift 

Patiënten met een chronische gewrichtsontsteking, waaronder reumatoïde artritis 

(RA), de ziekte van Bechterew en artritis psoriatica, hebben een verhoogd risico op 

het ontwikkelen van hart- en vaatziekten, zoals een hart- of herseninfarct. De 

aanwezigheid van het chronisch ontstekingsproces lijkt een grote rol te spelen bij 

het optreden van hart- en vaatziekten in deze patiëntengroepen. Daarnaast spelen 

traditionele risicofactoren voor hart- en vaatziekten (zoals een hoge bloeddruk en 

een ongunstig cholesterol) een belangrijke rol. Ontsteking lijkt ook een nadelig 

effect te hebben op deze traditionele risicofactoren. Het is daarom van belang te 

onderzoeken wat het effect is van antireumatica op hart- en vaatziekten. Tot op 

heden is het onduidelijk hoe het risico op hart- en vaatziekten het beste is in te 

schatten bij patiënten met een chronische gewrichtsontsteking. 

Dit proefschrift beschrijft drie belangrijke aspecten van de relatie tussen chronische 

gewrichtsontsteking en hart- en vaatziekten:  

• De aspecten van het ontstaan van hart- en vaatziekten bij chronische 

gewrichtsontstekingen; 

• De  beeldvormende technieken die de mogelijkheid bieden om het risico 

op hart- en vaatziekten op te sporen; 

• De effecten van antireumatica op het optreden of voorkomen van hart- en 

vaatziekten.   

 

Bevindingen vanuit klinisch wetenschappelijk onderz oek 

De beschikbare literatuur over hart- en vaatziekten bij patiënten met een 

chronische gewrichtsontsteking lijkt duidelijk in de richting te wijzen van een 

verhoogd risico op het krijgen van hart- en vaatziekten. Echter, deze gegevens 

komen uit ziekenhuizen en andere gespecialiseerde centra waar patiënten met een 

chronische gewrichtsontsteking worden behandeld. Mogelijk dat deze groep 

patiënten een ernstigere chronische gewrichtsontsteking hebben, dan patiënten 

met een chronische gewrichtsontsteking die worden behandeld door de huisarts, 

waardoor het risico op hart- en vaatziekten overschat wordt.  

In hoofdstuk 1  wordt onderzocht of dit verhoogde risico op hart- en vaatziekten 

ook geldt voor patiënten met een chronische gewrichtsontsteking die bij de huisarts 

onder controle zijn. Om deze vraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van een 
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groot gegevensbestand van patiënten die bij hun huisarts geregistreerd staan. 

Eerder is aangetoond dat deze populatie representatief is voor de algemene 

Nederlandse bevolking. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat patiënten 

met een chronische gewrichtsontsteking in de huisartsenpraktijk ook vaker hart- en 

vaatziekten hebben dan patiënten zonder een chronische gewrichtsontsteking. De 

aanwezigheid van hart- en vaatziekten in patiënten met een chronische 

gewrichtsontsteking is vergelijkbaar als bij patiënten met suikerziekte (diabetes 

mellitus), een ziekte met een bekend risico op hart- en vaatziekten. Het verhoogde 

risico op hart- en vaatziekten bij patiënten met een chronische gewrichtsontsteking 

wordt echter minder verklaard door de aanwezigheid van traditionele risicofactoren 

voor hart- en vaatziekten (zoals hoge bloeddruk of een te hoog cholesterol), dan bij 

suikerziekte. Dit suggereert dat andere risicofactoren verantwoordelijk zijn voor het 

optreden van hart- en vaatziekten bij patiënten met een chronische 

gewrichtsontsteking. 

Een van deze risicofactoren wordt beschreven in hoofdstuk 2  waarin een groep 

patiënten met reumatoïde artritis (RA) gedurende 3 jaren gevolgd is om het 

optreden van hart- en vaatziekten te bepalen. In deze studie kwam naar voren dat 

patiënten met RA met een verminderde nierfunctie vaker hart- en vaatziekten 

ontwikkelen. Gezien nierfunctie niet een van de traditionele risicofactoren is voor 

hart- en vaatziekten, mogen we aannemen dat dit mogelijk een alternatief 

mechanisme biedt voor het optreden van hart- en vaatziekten bij chronische 

gewrichtsontstekingen. Het wordt dus steeds duidelijker dat patiënten met een 

chronische gewrichtsontsteking een hoger risico hebben op hart- en vaatziekten. 

Eerdere studies laten zien dat dit mogelijk al aanwezig is vóórdat de diagnose RA 

wordt vastgesteld.  

In hoofdstuk 3  bestuderen we in hoeverre dit risico al aanwezig is vóór de 

diagnose RA. In een groep individuen met een bekend risico op RA (maar zonder 

ziekteverschijnselen) vonden wij een ongunstiger vetspectrum. Aangezien een 

ongunstig vet spectrum onder andere wordt veroorzaakt door chronische 

ontsteking, zou dit mogelijk een verklaring kunnen zijn voor het vervroegde 

optreden van hart- en vaatziekten bij RA. Dit ongunstige vet spectrum speelt 

mogelijk een belangrijke rol in het ontwikkelen van RA. 
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Beeldvormend wetenschappelijk onderzoek 

Uit het voorgaande blijkt dat patiënten met een chronische gewrichtsontsteking 

vaker hart- en vaatziekten ontwikkelen. Daarom is het van belang om in een vroeg 

stadium, voordat daardwerkelijk een hartaanval of beroerte optreedt, patiënten te 

kunnen identificeren die een verhoogd risico hebben op hart- en vaatziekten. 

Hiervoor zijn enkele beeldvormende technieken ontwikkeld die de mate van 

aderverkalking in de bloedvaten kan opsporen. Deze vaatwandeigenschappen 

veranderen in de tijd en kunnen verbeteren bij het gebruik van medicatie.  

Hoofdstuk 4  beschrijft de resultaten van een meta-analyse (wetenschappelijke 

studie waarbij resultaten uit eerdere onderzoeken gezamenlijk geanalyseerd 

worden met als doel uitspraken te doen en inzichten te verkrijgen die op basis van 

elk van de afzonderlijke onderzoeken niet mogelijk waren). Deze meta-analyse 

toonde aan dat de intima-media dikte (IMD), oftewel de dikte van de 

binnenbekleding van de vaatwand gemeten met behulp van echografie, dikker was 

bij patiënten met reumatoïde artritis (RA) dan bij mensen zonder RA van dezelfde 

leeftijd en hetzelfde geslacht. Echter, bij RA patiënten is de IMD minder 

geassocieerd met het risico op HVZ dan bij andere patiëntengroepen. Dit 

suggereert dat er nog een ander proces aanwezig moet zijn wat het verhoogde 

risico op HVZ verklaart.  

Hoofdstuk 5  verkent een van die processen, genaamd vaatwandhermodellering. 

Vaatwandhermodellering is een proces waarbij de vaatwand door 

hemodynamische factoren (gerelateerd aan de bewegingen van het bloed) en 

stofwisselingsfactoren veranderingen doormaakt in vorm. Het bloedvat verwijdt 

zich waardoor druk en stress op de vaatwand toenemen. Dit veroorzaakt weer 

vaker beschadigingen van de vaatwand en eventueel scheuren van kwetsbare 

plaques (laatste stadium van vaatwandverkalking, verantwoordelijk voor trombose). 

Wij beschrijven in hoofdstuk 5 dat dit proces van vaatwandhermodellering vaker 

aanwezig is bij patiënten met reumatoïde artritis (RA) ten opzichte van individuen 

zonder RA.  

Naast echografische beeldvormende technieken is er nog een andere 

beeldvormende techniek die wij hebben bestudeerd, namelijk de 18-FDG-PET/CT 

scan. Dit is een techniek waarmee met behulp van radioactief gemerkt suiker, 

ontstekingsprocessen in het lichaam opgespoord kunnen worden. Hoofdstuk 6  
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beschrijft de methodologische kwaliteiten, voordelen en nadelen van deze techniek 

in de interpretatie van vaatwandontsteking in een kleine groep patiënten met 

reumatoïde artritis (RA). 

 

Bevindingen vanuit wetenschappelijk onderzoek met m edicijnen 

Het onderzoek wat is beschreven in de voorgaande hoofdstukken heeft met name 

betrekking op de wisselwerking tussen hart- en vaatziekten en ontsteking bij 

patiënten met een chronische gewrichtsontsteking. De logische stap hierna is 

onderzoek naar de effecten van sterk ontstekingsremmende medicatie op het risico 

op hart- en vaatziekten bij patiënten met een chronische gewrichtsontsteking. Als 

ontsteking inderdaad een belangrijke rol speelt bij het optreden van hart- en 

vaatziekten in deze groep kwetsbare patiënten, dan zou het gebruik van 

antireumatica moeten leiden tot een afname van het risico op hart- en vaatziekten. 

Hoofdstuk 7  bestaat uit een zogeheten meta-analyse (overkoepelend onderzoek 

gebruik makende van resultaten van meerdere studies die hetzelfde onderwerp 

hebben onderzocht)  waarbij is gekeken naar de effecten van de nieuwste 

antireumatica, de TNF-blokkerende medicijnen, op het vet spectrum bij patiënten 

met reumatoïde artritis (RA). Uit deze studie blijkt dat het effect van deze 

medicijnen op het vet spectrum klein en mogelijk kortdurend is.  

Hoofdstuk 8  beschrijft de effecten van TNF-blokkerende medicijnen op IMD en 

elasticiteit van de vaatwand (voorstadia van aderverkalking) in een groep patiënten 

met de ziekte van Bechterew die vijf jaar is gevolgd. Hierbij komt naar voren dat er 

geen verslechtering optreedt in IMD van de vaatwand bij patiënten die gedurende 

een periode van vijf jaar aaneengesloten TNF-blokkerende medicijnen gebruiken. 

Daarentegen verslechtert de IMD bij patiënten die moesten stoppen met TNF-

blokkerende medicijnen. Dit zijn hoopvolle resultaten, maar of TNF-blokkerende 

medicijnen daadwerkelijk hart- en vaatziekten bij chronische gewrichtsontstekingen 

voorkomen, zal nog moeten blijken.  

Daarom hebben we in hoofdstuk 9  gekeken naar het optreden van hart- en 

vaatziekten bij patiënten met RA die wel zijn behandeld met TNF-blokkerende 

medicijnen versus patiënten met RA die zijn behandeld met andere antireumatica 

gedurende een periode van 3 jaar. Hierbij zagen we dat het gebruik van TNF-

blokkerende medicatie minder vaak gepaard gaat met het optreden van hart- en 
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vaatziekten. Voorts kwam naar voren dat dit effect voornamelijk wordt verklaard 

door een vermindering in ziekteactiviteit en ontsteking.  

 

Praktische toepassingen (Cardiovasculair Risico Man agement) 

Traditionele risicofactoren voor hart- en vaatziekten (hoge bloeddruk, ongunstig vet 

spectrum, suikerziekte) verklaren het risico op hart- en vaatziekten niet volledig bij 

patiënten met een chronische gewrichtsontsteking. In de loop der jaren zijn er 

risicoformules opgesteld om het risico op hart- en vaatziekten te kunnen 

berekenen. Aangezien dit risico bij patiënten met een chronische 

gewrichtsontsteking hoger is dan in de algemene bevolking, zijn er aanpassingen 

voorgesteld van deze risicoformules. De Europese richtlijn van de EULAR stelt 

voor dat bij patiënten met een chronische gewrichtsontsteking (met name 

reumatoïde artritis), die zich kenmerken door bepaalde ongunstige 

reumakarakteristieken (reumafactoren, lange ziekteduur), het berekende risico 

vermenigvuldigd moet worden met een factor 1.5. De Nederlandse richtlijn stelt dat 

bij elke patiënt met reumatoïde artritis 15 jaar opgeteld dient te worden bovenop de 

actuele leeftijd. Deze twee richtlijnen bieden handvat om het risico op HVZ bij 

patiënten met reumatoïde artritis beter in te schatten, alswel beoogen ze een 

bewustwording van het risico te creeëren. Het is echter nog steeds niet mogelijk 

om het risico op HVZ volledig betrouwbare in te schatten. Hierdoor wordt wellicht 

nog steeds te laat of te vroeg een behandeling ingezet om hart- en vaatziekten te 

voorkomen. 

 

Toekomstperspectieven 

De in dit proefschrift beschreven bevindingen geven meer duidelijkheid over de 

wisselwerking tussen ontsteking en het optreden van hart- en vaatziekten bij 

patiënten met een chronische gewrichtsontsteking en over wat de effecten zijn van 

het onderdrukken van het onstekingsproces. Deze nieuwe bevindingen werpen 

ook weer vragen op het gebied van voorspelling en behandeling van patiënten met 

een chronische gewrichtsontsteking: 

• Gezien het verhoogde risico op hart- en vaatziekten bij patiënten met een 

chronische gewrichtsontsteking en het verschillende risicoprofiel van deze 

patiënten, zijn de huidige risico voorspelmodellen niet exact genoeg. Voor 
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deze patiënten dient een nieuw model te worden ontwikkeld om een 

verhoogd risico eerder op te sporen en te kunnen behandelen. Eventueel 

kan hiervoor gebruik worden gemaakt van biomarkers, stoffen of 

genetische signalen, die in het bloed kunnen worden bepaald. Deze 

biomarkers kunnen het voorspellen beter maken evenals dat ze inzicht 

geven in het exacte proces achter hart- en vaatziekten. 

• Daarnaast is het mogelijk om de bevindingen vanuit algemeen onderzoek 

naar hart- en vaatziekten toe te passen binnen de reumatologie. Wij 

hebben aangetoond dat er voor het ontstaan van RA afwijkingen te vinden 

zijn in het vetspectrum, welke te maken kunnen hebben met 

ontstekingsprocessen. Statines zijn cholesterolverlagende medicijnen die 

tevens een ontstekingsremmend effect hebben, waardoor behandeling 

met dit medicijn bij individuen in het voorstadium van RA mogelijk de 

ontwikkeling van RA kan remmen of zelfs stoppen. 

• Een interessante methode om het exacte proces te onderzoeken, 

waardoor patiënten met een chronische gewrichtsontsteking hart- en 

vaatziekten ontwikkelen, is door het weefsel (kransslagaderen en 

hartspierweefsel) van patiënten met een chronische gewrichtsontsteking 

te onderzoeken. Hierbij kan worden onderzocht welk proces een cruciale 

rol heeft gespeeld bij het optreden van een hartaanval. Inzichten 

verkregen vanuit dit basaal wetenschappelijk onderzoek kunnen verder 

worden uitgewerkt in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen tegen hart- 

en vaatziekten. 

• Omgekeerd kan het wetenschappelijke onderzoek naar hart- en 

vaatziekten gebaat zijn bij bevindingen vanuit het huidige onderzoek. 

Ontsteking speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van aderverkalking 

los van de aanwezigheid van een chronische gewrichtsontsteking. 

Hierdoor zou de behandeling met ontstekingsremmende medicatie 

mogelijkerwijs ook voordelig kunnen zijn voor patiënten met (een risico 

op) hart- en vaatziekten, maar zonder chronische gewrichtsontsteking. 
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Conclusies 

Uit dit proefschrift blijkt dat de relatie tussen hart- en vaatziekten en chronische 

gewrichtsontstekingen niet alleen is toe te schrijven aan traditionele risicofactoren, 

maar dat er meerdere factoren een rol spelen, zelfs al voor het ontstaan van RA. 

Verschillende beeldvormende technieken zijn beschikbaar om hart- en vaatziekten 

in een vroeg stadium op te sporen. Ontstekingsremmende medicatie, of juist 

adequate onderdrukking van de ziekteactiviteit, lijkt het risico op hart- en 

vaatziekten te kunnen verminderen.  Onduidelijkheden blijven bestaan, met name 

bij het inschatten van het exacte risico op hart- en vaatziekten en het aanbieden 

van het juiste medicijn, op het juiste moment, aan de juiste persoon. 

Bewustwording van dit probleem is dan ook een eerste stap in het proces om de 

levenskwaliteit van patiënten met een chronische gewrichtsontsteking te 

behouden. 
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