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de ontdekking van aspirine in de negentiende eeuw zijn ontstekingsremmende 
middelen de belangrijkste therapie voor AS. Met name de niet-steroide anti-
inflammatoire medicijnen (NSAIDs) zijn nog steeds de hoeksteen van de 
behandeling. Traditioneel wordt verondersteld dat deze middelen vooral de 
symptomen onderdrukken. 

Daarnaast spreekt men in de reumatologie van ziekte modificerende medicijnen 
(DMARDs) die geacht worden het beloop van de ziekte te beïnvloeden. Besproken 
wordt dat dit onderscheid echter niet altijd zo zwart-wit is. Dit proefschrift bevat in de 
eerste hoofdstukken studies waarin het effect van DMARDs bij AS is onderzocht. 

Sedert circa 2002 zijn andere type medicijnen in gebruik bij AS: de zogenaamde 
biologicals. Deze bestaan uit eiwitten die een onderdrukking bewerkstelligen van 
specifieke signaaleiwitten die een rol spelen bij ontstekingen. Deze zogenaamde 
TNF-alpha blokkers kunnen alleen per injectie of infuus worden toegediend en 
blijken een heel gunstig effect op de symptomen van AS te kunnen hebben. De 
laatste hoofdstukken van dit proefschrift betreffen studies waarin diverse aspecten 
van behandeling met TNF-blokkers zijn onderzocht. 

Aan het eind van het proefschrift wordt een overzicht gegeven van de 
medicamenteuze mogelijkheden bij AS zoals die zich in de afgelopen vijftien jaar 
hebben ontwikkeld. Hieronder volgt daarvan de samenvatting.

Niet-steroide anti-inflammatoire medicijnen (NSAIDs)
NSAIDs zijn nog steeds de geneesmiddelen van eerste keus bij de behandeling van 
AS vanwege hun gunstige werking op pijn en stijfheid. Voor de meeste patiënten 
is andere medicamenteuze behandeling niet noodzakelijk. Uiteraard moeten 
de voordelen van behandeling altijd worden afgewogen tegen de mogelijke 
bijwerkingen. Hoewel het risico op maagzweren bij nieuwe soorten NSAIDs 
lager is, kunnen deze middelen nadelig werken op bloeddruk, hart, nieren en de 
bloedstolling. 

NSAIDs lijken echter meer te doen dan alleen bestrijding van de symptomen. 
Jaren geleden werd in een Nederlandse studie al gevonden dat continu gebruik 
van een NSAID ook de overmatige aangroei van bot bij AS afremt. Recente 
studies hebben deze bevinding bevestigd, met name bij patiënten met verhoogde 
ontstekingswaarden in het bloed. Dit leidt tot de aanbeveling om patiënten met 
progressieve ziekte en verhoogde ontstekingswaarden chronisch te behandelen met 
een NSAID.

2. NEDERLANDSE SAMENVATTING

Inleiding
Het onderwerp van dit proefschrift is de medicamenteuze behandeling van de 
aandoening ankyloserende spondylitis (AS). In Nederland wordt AS nog vaak 
“de ziekte van Bechterew” genoemd. Bij patiënten met AS is er sprake van een 
chronische reumatische ontsteking in gewrichten, vooral in het bekken en de 
wervelkolom. De oorzaak van de ontsteking is niet precies bekend, maar bij het 
ontstaan van de ziekte spelen erfelijke aanleg, bacteriën in de darm en waarschijnlijk 
andere factoren van buiten een belangrijke rol. De ontsteking veroorzaakt rugpijn, 
met name aan het eind van de nacht, ochtendstijfheid, moeheid en beperkingen in 
het dagelijkse functioneren. Kenmerkend voor AS is de aangroei van bot die kan 
optreden als gevolg van de ontstekingen. Hierdoor kunnen blijvende verstijvingen 
van de wervelkolom ontstaan en in een ver gevorderd stadium de kenmerkende 
voorovergebogen houding. 

Historie
In de inleiding van het proefschrift wordt beschreven dat er kenmerken van AS 
zijn gevonden in oude skeletten, zelfs al in die van Egyptische farao’s. Toch werd 
lange tijd AS niet als een aparte ziekte gezien, maar als een vorm van acuut reuma 
of gewrichtsreuma. In de loop van de negentiende eeuw werden wel diverse 
ziektegevallen gepubliceerd die passen bij AS. Aan het eind van die eeuw begon 
men AS als een aparte aandoening te beschouwen na publicaties van onder andere 
de Russische neuroloog W. Bechterew. Toch duurde het nog meer dan een halve 
eeuw tot de ziekte in de hele wereld als zodanig werd erkend. Ontwikkelingen die 
hier ook aan hebben bijgedragen, waren röntgen – en bloedonderzoek (met name 
bepaling van erfelijke factor HLA-B27). 

In 1963 zijn internationale criteria voor classificatie van AS opgesteld die in 1984 
zijn gewijzigd en nog steeds worden gebruikt. De belangrijkste criteria zijn: rugpijn 
passend bij ontsteking, bewegingsbeperking van rug en borstkas en een röntgenfoto 
met kenmerken van ontsteking. Men zag al jaren dat er bij AS overeenkomsten 
en ook overlap was met andere reumatische ontstekingen, zoals bij de huidziekte 
psoriasis, bij chronische darmontstekingen en reactieve gewrichtsontsteking 
na bepaalde infecties. De overkoepelende term voor deze ziektebeelden werd 
spondylarthropathie en later (axiale) spondyloartritis (SpA). Recent zijn hiervoor 
nieuwe criteria opgesteld met inbegrip van het vroege stadium van AS waarin 
röntgenfoto’s nog niet afwijkend zijn.

Therapie
Patiënten met AS worden reeds lang effectief behandeld met fysiotherapie en in de 
afgelopen tien jaar is het nut van oefentherapie in onderzoeken bevestigd. Sinds 
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Ziekte modificerende medicijnen (DMARDs)
Sulfasalazine heeft gunstige effecten op de ziekte AS indien er niet uitsluitend 
ontstekingen in de rug zijn, maar tevens gewrichtsontstekingen in gewrichten buiten 
de rug (perifeer). Sulfasalazine wordt in de darm gesplitst in het antibacteriële 
sulfapyridine en het ontstekingsremmende mesalazine. Mesalazine is het werkzame 
bestanddeel bij de behandeling van chronische darmontstekingen. Het effect van 
mesalazine op AS werd in een open studie gedurende 24 weken onderzocht bij 
20 patiënten met actieve ziekte (hoofdstuk 2). Veel patiënten moesten voortijdig 
stoppen met de behandeling vanwege bijwerkingen. Hoewel de gemiddelde 
ontstekingswaarde in het bloed significant daalde, veranderden andere 
ziekteparameters niet gedurende de behandeling met mesalazine.

Cholesterol verlagende medicijnen hebben ook een ontstekingsremmende werking. 
Het effect van de cholesterolverlager rosuvastatine werd daarom onderzocht bij 
15 patiënten met AS in een open studie gedurende 12 weken met een observatie 
periode van totaal 24 weken (hoofdstuk 3). Ook hier werd een significante daling van 
de gemiddelde ontstekingswaarde in het bloed gevonden, maar toonden klinische 
parameters alleen een trend tot verbetering. De waarden van het cholesterol in het 
bloed verbeterden. Hetgeen gunstig is, omdat het risico op hart- en vaatziekten door 
een reumatische ontsteking op zich ook al verhoogd is.

Leflunomide is een DMARD met bewezen effect bij andere reumatische ziekten. 
Het effect van leflunomide werd onderzocht in een dubbelblinde gerandomiseerde 
studie bij 45 patiënten met actieve AS (hoofdstuk 4). De resultaten van de patiënten 
behandeld met leflunomide en die met een placebo verschilden niet significant. In 
een Duitse studie werden aanwijzingen gevonden dat het middel wel een gunstig 
effect had bij patiënten met perifere gewrichtsontsteking. Dit konden wij niet 
onderzoeken, omdat perifere gewrichtsontsteking bij onze patiënten bijna niet 
voorkwam. 

Andere DMARDs, zoals we die kennen bij gewrichtsreuma, zijn bij AS relatief weinig 
onderzocht. Recent is een studie gepubliceerd waarin een korte termijn effect werd 
gezien van een kortdurende behandeling met een hoge dosis prednison. Het effect 
van methotrexaat is enkele keren onderzocht met negatief resultaat, maar steeds in 
lagere doseringen dan we gewend zijn te gebruiken bij gewrichtsreuma.

Concluderend is de rol van traditionele DMARDs bij de behandeling van AS nog 
steeds beperkt. Er is een rol voor sulfasalazine en misschien voor leflunomide bij 
AS met perifere gewrichtsontsteking. Er is geen rol voor mesalazine. De rol van 
cholesterolverlagers, methotrexaat in hogere doseringen en ook prednison zou 
verder onderzocht kunnen worden in placebo gecontroleerde studies.

TNF-blokkers
Er zijn inmiddels meerdere TNF-blokkers beschikbaar met potentieel zeer gunstige 
effecten op verschijnselen van AS. Internationale criteria zijn opgesteld voor de 
indicaties van deze behandeling. Bij de inzetbaarheid van deze behandeling moet 
rekening gehouden worden met zowel mogelijke bijwerkingen als hoge kosten.

Inmiddels is gevonden dat het menselijk lichaam antistoffen kan maken tegen een 
aantal TNF-blokkers met als gevolg bijwerkingen of een verminderde werking. Dit 
werd ook onderzocht bij 38 AS patiënten die gedurende 54 weken met de TNF-
blokker infliximab werden behandeld (hoofdstuk 5). Bij de patiënten waarbij het 
medicijn niet goed werkte, werden significant vaker antistoffen tegen het medicijn 
gevonden en daardoor ook significant lagere bloedspiegels van de TNF-blokker. Of 
antistofvorming geremd kan worden door het gelijktijdig geven van methotrexaat, is 
bij AS nog niet goed onderzocht. De bepalingen van bloedspiegels van het medicijn 
en de antistoffen daartegen, zouden een rol kunnen gaan spelen bij beslissingen 
zoals stoppen of wijziging van de behandeling met een TNF-blokker. Hiervoor is 
echter nog verder onderzoek nodig.

De belangrijkste bijwerking van TNF-blokkers is het verhoogde risico op een ernstige 
infectie. Dit risico lijkt bij AS kleiner dan bij andere reumatische aandoeningen; 
mogelijk omdat bij AS minder vaak andere weerstandsverlagende medicatie wordt 
bijgegeven. Vanaf de introductie van TNF-blokkers is er ook bezorgdheid geweest 
over een mogelijke toename van ontwikkeling van kwaadaardige aandoeningen. Er 
zijn weinig studies met grote aantallen AS patiënten, maar daarin was het risico op 
maligniteiten niet verhoogd.  
Bij de behandeling met een TNF-blokker zijn bij AS afwijkingen beschreven van 
de leverwaarden in het bloed. Dit hebben we onderzocht bij 105 AS patiënten die 
minstens drie maanden waren behandeld met de TNF-blokker etanercept (hoofdstuk 
6). Bij 15 patiënten werd minstens tweemaal een leverwaarde gevonden hoger dan 
150%  van de bovengrens van normaal. In negen gevallen was er waarschijnlijk of 
mogelijk een relatie met het medicijn. Dit bleek vaker voor te komen bij te zware 
personen. Aanbevolen wordt daarom gedurende het eerste jaar van de behandeling 
met een TNF-blokker geregeld de leverwaarden in het bloed te controleren.

Het effect van TNF-blokkers wordt vooral gemeten door middel van internationaal 
getoetste vragenlijsten. Het is echter bekend dat de uitkomsten van vragenlijsten 
kunnen verschillen van testen die op een andere wijze de activiteit en gevolgen 
van de ziekte meten. In onze studie werden de uitkomsten van een vragenlijst 
vergeleken met de uitkomsten van fysieke functietesten bij 82 patiënten voor en na 
behandeling gedurende 3 maanden met een TNF-blokker (hoofdstuk 7). Het bleek dat 
een fors aantal patiënten enerzijds niet goed reageerden op het medicijn volgens 
internationale criteria en volgens de uitkomsten van vragenlijsten, maar anderzijds 
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wel beter functioneerden tijdens de uitvoering van fysieke functietesten. Hieruit 
bleek dat de verschillende testen deels andere aspecten van het functioneren meten. 
Aanbevolen wordt het effect van medicatie op meerdere manieren te meten en de 
verschillen en overlap tussen deze methoden verder te onderzoeken.

Bij AS komen niet alleen ontstekingen voor in rug en perifere gewrichten, maar 
ook van de  huid, darm of oog, de zogenoemde extra-articulaire verschijnselen. 
Ontsteking van het regenboogvlies (uveitis anterior) komt het meeste voor; bij 
circa 33% van de AS patiënten treedt deze oogontsteking minimaal eenmaal op. 
Het effect van de TNF-blokker adalimumab op het voorkomen van deze uveitis werd 
onderzocht bij 77 patiënten die gedurende minstens 12 weken waren behandeld 
vanwege actieve AS in de rug (hoofdstuk 8). Ten opzichte van het jaar voor de 
behandeling nam het aantal aanvallen van uveitis significant af. Mede op grond 
van andere onderzoeken kan geconcludeerd worden dat TNF-blokkers een gunstige 
werking hebben op extra-articulaire verschijnselen, maar dat er tussen de  TNF-
blokkers wat dat betreft wel onderlinge verschillen zijn.  

Bij AS bestaat de bijzondere combinatie van enerzijds plaatselijke overmatige 
botvorming en anderzijds een afname van de algehele botmassa (osteoporose) 
met verhoogde kans op botbreuken (onder andere wervelinzakkingen). De invloed 
op bot van behandeling met de TNF-blokker etanercept gedurende twee jaar werd 
onderzocht bij 49 patiënten met AS (hoofdstuk 9). Het bleek dat de botmassa 
tijdens behandeling was toegenomen. Anderzijds nam het aantal inzakkingen van 
wervels eveneens toe en nam ook de voor AS kenmerkende plaatselijke overmatige 
botvorming toe. Aangezien een onbehandelde controle groep ontbrak, kan niet 
worden uitgesloten dat een TNF-blokker op deze laatste fenomenen toch een 
remmend effect heeft. 
Andere medicijnen, die algemeen gebruikt worden bij osteoporose, zijn nog 
nauwelijks onderzocht bij AS. Bij verder onderzoek is niet alleen het effect op de 
botmassa, maar vooral op het optreden van botbreuken van belang.

Wat betreft de voor AS kenmerkende plaatselijke overmatige botvorming, waren ook 
de resultaten van andere onderzoekers, die de toename van botvorming vergeleken 
met historische controle groepen, teleurstellend. Het leek alsof de TNF-blokkers, 
ondanks zeer gunstige effecten op ontsteking, deze botvorming niet afremden en 
in die zin dus geen ziekte modificerende werking hadden. Recentere onderzoeken 
suggereren echter dat weliswaar na het tot rust komen van ontstekingen plaatselijke 
botaangroei plaatsvindt, maar dat op termijn van vele jaren tijdens behandeling met 
een TNF-blokker deze botgroei toch minder optreedt.

Tenslotte worden een aantal actuele thema’s betreffende de behandeling met TNF-
blokkers besproken. 

Zo is er de vraag of patiënten in een zo vroeg mogelijk stadium met TNF-blokkers 
moeten worden behandeld. Meerdere TNF-blokkers zijn nu ook geregistreerd voor 
axiale spondyloarthritis wanneer er (nog) geen afwijkingen op de röntgenfoto 
zichtbaar zijn. In deze gevallen moet alleen behandeling met een TNF-blokker 
overwogen worden als er wel kenmerken zijn van ontsteking in het bloed of op 
afbeeldingen van een MRI scan. Daarover is internationaal consensus. 
Verder is niet bekend hoe lang behandeling met een TNF-blokker moet worden 
voortgezet. Waarschijnlijk vlamt de ziekte bij een groot deel van de AS patiënten 
op na stoppen van de behandeling. Anderzijds kan bij een flink aantal van de 
behandelingen de dosis van het medicijn worden verminderd zonder verlies van 
effectiviteit. Ook blijkt hervatten van de behandeling na staken over het algemeen 
weer succesvol. 
Ondanks het succes van TNF-blokkers in het algemeen bij AS, blijft er een grote 
groep AS patiënten bestaan waarbij TNF-blokkers niet werkzaam zijn of waarbij de 
behandeling gestopt moet worden vanwege bijwerkingen. Er blijft dus behoefte aan 
nieuwe medicijnen. Diverse geneesmiddelen, die werkzaam zijn bij gewrichtsreuma, 
blijken niet werkzaam te zijn bij AS. Maar de eerste resultaten met een eiwit, dat 
in plaats van TNF-alpha een andere ontstekingfactor (interleukine-17) remt, zijn 
veelbelovend.

Diverse suggesties voor verder onderzoek zijn beschreven aan het eind van de 
discussie.

Concluderende opmerking
Er is in de afgelopen 15 jaar een enorme positieve ontwikkeling op gang gekomen 
in de medicamenteuze behandeling van AS. Verder onderzoek is echter nodig om te 
kunnen blijven werken aan het uiteindelijke doel: verbetering van het welzijn en de 
ziekte-uitkomst van patiënten met de ziekte van Bechterew.
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wel beter functioneerden tijdens de uitvoering van fysieke functietesten. Hieruit 
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