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De strekking van dit proefschrift 
 
Er is steeds meer bewijs dat ontsteking een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van hart- en 
vaatziekten (HVZ). Omdat reuma gepaard gaat met chronische ontsteking, onderzoekt dit 
proefschrift het risico op HVZ bij reumapatiënten. Of patiënten met reumatische ziekten, zoals 
reumatoïde artritis (RA) en spondylitis ankylopoëtica (SA), vanwege hun grotere 'ontstekings-
last' ook werkelijk meer HVZ hebben is de vraag. 
In dit proefschrift worden epidemiologische verbanden onderzocht tussen ontsteking en HVZ met 
als doel licht te werpen op mogelijke verbanden en werkingsmechanismen. Dit proefschrift 
onderzoekt klassieke risicofactoren voor HVZ, zoals dyslipidemie en afwijkingen van de 
schildklier, bij reumapatiënten. Tevens worden potentiële risicofactoren die nauw verbonden zijn 
met reumatisch aandoeningen, zoals antilichaamvorming en het gebruik van antireumatica, 
onderzocht op hun mogelijke invloed op het risico op HVZ. 
De laatste alinea's van dit proefschrift zijn gewijd aan de vraag of de bevindingen 
generaliseerbaar zijn en hoe toekomstig onderzoek er uit zou kunnen zien. 
 
 
 
Bevindingen 
 
In hoofdstuk 2 worden de resultaten van de CARRÉ-studie, een doorlopend onderzoek naar 
HVZ bij RA-patiënten, gepresenteerd. De prevalentie van HVZ en risicofactoren voor HVZ bij 
RA-patiënten wordt bestudeerd en vergeleken met die van gezonde mensen en mensen met een 
afwijkende glucose stofwisseling. In het totaal namen deel aan deze studie 353 RA-patiënten, 258 
mensen met een normaal glucose metabolisme en 194 mensen met diabetes mellitus type 2 
(DM2).  
Er werd gevonden dat hypertensie en roken meer voorkwam bij RA-patiënten dan bij de 
gezonden, doch hadden de RA-patiënten gemiddeld een beter lipidenprofiel. De prevalentie van 
HVZ bij RA-patiënten was ongeveer 13 %, hetgeen twee tot drie keer hoger is dan bij de 
gezonden. Het verhoogde risico op HVZ dat bij RA-patiënten gevonden werd was tenminste even 
hoog als dat van mensen met DM2, ook na statistische correctie voor leeftijd, geslacht, 
hypertensie, lipidenprofiel en roken. Het lijkt er dan ook op dat RA gezien moet worden als een 
onafhankelijke risicofactor voor HVZ. 
 
Een reeds bewezen risicofactor voor HVZ is dyslipidemie. Eerdere onderzoeken suggereerden 
dat een lipidenprofiel kan verslechteren onder invloed van ontsteking. In de hoofdstukken 3 en 4 
wordt onderzocht of er bij reumapatiënten inderdaad een relatie bestaat tussen ontsteking en het 
lipidenprofiel en als deze er is hoe groot de invloed van de één op de ander is. 
In hoofdstuk 3 wordt de relatie onderzocht tussen ontstekingsparameters en lipidengehaltes bij 
45 SA-patiënten, die deelnamen aan een fase 2 studie naar de effectiviteit en veiligheid van 
leflunomide. Er werd aangetoond dat met het stijgen van de ontstekingsparameters de 
lipidengehaltes in het bloed daalden, echter daalde het high density lipoprotein cholesterol 
(HDLc) tweemaal zoveel als het totaal cholesterol (TC), hetgeen resulteerde in een meer 
atherogeen lipidenprofiel.  
De invloed van ontsteking op de lipidengehaltes was slechts beperkt, echter kan deze kleine 
beïnvloeding toch klinisch relevant zijn vanwege het chronische karakter van SA. 



 

Hoofdstuk 4 beschrijft een studie naar het effect van krachtige onderdrukking van het 
immuunsysteem op het lipidenprofiel. Dit werd onderzocht bij 80 opéénvolgende RA-patiënten 
die een jaar lang anti-tumor necrosis factor-α therapie kregen voorgeschreven. In dat jaar kregen 
deze patiënten periodiek infliximab (IFX) intraveneus toegediend en werd er onderzoek gedaan 
naar een mogelijke relatie tussen lipidengehaltes in het bloed, ontstekingsparameters en de 
prednison dosis die patiënten eventueel gebruikten. 
Tijdens behandeling met IFX bleken de ontstekingsparameters af te nemen en daarmede ook de 
eventueel gebruikte prednison dosis. Aanvankelijk verbeterde het lipidenprofiel zich echter aan 
het einde van de studieperiode waren te lipidengehaltes weer terug op het beginniveau. 
Longitudinale data-analyse liet een gelijksoortige associatie zien tussen de ontstekingsparameters 
en de lipidengehaltes als beschreven in hoofdstuk 3 van dit proefschrift. Tevens werd er een 
omgekeerde associatie gevonden tussen de hoogte van de gebruikte prednison dosis en de 
lipidengehaltes. Het feit dat er aan het einde van de studieperiode geen veranderde 
lipidengehaltes gevonden werden bleek veroorzaakt te worden door de tegenovergestelde 
effecten van de afgenomen ontstekingsactiviteit en de afgenomen prednison dosis. 
Het verslechterende effect dat ontsteking heeft op het lipidenprofiel, zoals beschreven in 
hoofdstuk 3 en 4, kan een verklaring zijn voor de relatie tussen ontsteking en HVZ. bij 
reumapatiënten. 
 
Eerdere studies van onze onderzoeksgroep lieten zien dat toekomstige RA-patiënten reeds in de 
pré-klinische fase van RA, voor het begin van de klachten, meer antilichamen vormen en tevens 
hogere ontstekingsparameters hebben dan controles die later geen RA ontwikkelen. Dit 
gecombineerd met het verslechterende effect van ontsteking op het lipidenprofiel zoals besproken 
in hoofdstuk 3 en 4, leidde ertoe dat het lipidenprofiel van 79 RA-patiënten in de pré-klinische 
fase van de ziekte onderzocht werd (hoofdstuk 5). In het totaal werden de lipidengehaltes van 
1078 diepgevroren bloedmonsters van toekomstige RA-patiënten vergeleken met 1071 controle 
bloedmonsters die werden gematcht op leeftijd, geslacht, bewaarduur en bewaarconditie. Per RA-
patiënt werden gemiddeld 13 bloedmonsters teruggevonden met het eerste monsters gemiddeld 
afgenomen 7,5 jaar voor het begin van de klachten van de RA. 
De bloedmonsters van de toekomstige RA-patiënten hadden een 4% hoger TC, 9% lager HDLc, 
17% hoger triglyceride en 6% hoger apolipoprotein B gehalte in vergelijking met de gematchte 
controle monsters (p≤0.05). In lijn met de resultaten van hoofdstuk 3 en 4 bleek slechts een klein 
deel van het verschil tussen toekomstige RA-patiënten en controles in lipidengehaltes veroorzaakt 
door verschillen in ontstekingswaarden. Zo werd van het verschil in HDLc gehalte tussen de twee 
groepen slechts 3.6% veroorzaakt door het C-reactive protein (CRP) gehalte.  
Dit hoofdstuk steunt de bevinding dat ontsteking het lipidenprofiel verslechterd hetgeen 
vervolgens kan leiden tot meer HVZ. Het blijkt echter ook dat er slechts een klein deel van de 
gevonden verschillen in lipidengehaltes verklaard wordt door ontsteking. Er lijkt dan ook 
voldoende ruimte te zijn voor alternatieve verklaringen voor het verhoogde risico op HVZ bij 
RA-patiënten. 
 
Naast dyslipidemie is het ook evident dat een schildklierafwijking, in het bijzonder 
hypothyreoidie, een risicofactor is voor het ontwikkelen van HVZ. Daarom wordt in hoofdstuk 6 
onderzoek gedaan naar schildklierafwijkingen en het hiermee geassocieerde risico op HVZ. Voor 
dit onderzoek werd de CARRÉ-populatie gebruikt zoals deze reeds beschreven werd in hoofdstuk 
2. Per deelnemer werd de schildklierstatus bepaald en de op deze manier gevonden 
prevalentiecijfers voor schildklierafwijkingen werd vergeleken met die van de algemene 



 

bevolking. Tevens werd per groep het risico op HVZ berekend, gecorrigeerd voor conventionele 
risicofactoren voor HVZ zoals diabetes, hypertensie en dyslipidemie.  
Hypothyreoidie bleek 3 keer meer voor te komen bij vrouwelijke RA-patiënten dan bij de 
algemene bevolking. Tevens bleek dat deze vrouwen 4 keer meer kans hadden HVZ te 
ontwikkelen in vergelijking met vrouwelijke, euthyreote RA-patiënten. 
Hoofdstuk 6 laat zien dat naast dyslipidemie ook schildklierafwijkingen een belangrijke rol 
kunnen spelen in het verhoogde risico op HVZ bij reumapatiënten. 
 
In hoofdstuk 7 wordt een onconventionele risicofactor voor HVZ onderzocht in 192 deelnemers 
van de CARRÉ-populatie. Onderzocht wordt of antilichaamvorming tegen humaan 60-kDa heat 
shock protein (HSP60) geassocieerd is met HVZ in RA-patiënten. HSP60 beschermt 
endotheelcellen tegen denaturatie veroorzaakt door de kwalijke invloed van zuurstofradicalen, 
dyslipidemie, hypertensie en bepaalde stoffen in sigarettenrook. Van reumapatiënten weten we 
dat ze vaker antilichamen vormen dan gezonde controles, bijvoorbeeld tegen gecitrinuleerde 
peptiden. Het zou dan ook kunnen dat RA-patiënten antilichamen vormen tegen HSP60 waardoor 
deze zijn beschermende werking niet kan uitoefenen met als mogelijk gevolg, meer HVZ.  
Ondanks dat de gevonden hoogte van de antilichaamtiter tegen HSP60 bij RA-patiënten hoger 
was dan bij gezonde controles, bleek noch de aanwezig, noch de hoogte van de titer geassocieerd 
met prevalente HVZ. In deze studie kan dan ook niet het verhoogde risico op HVZ bij RA-
patiënten verklaard worden dat de formatie van antilichamen tegen HSP60. 
 
Naast beïnvloeding van het risico op HVZ door natuurlijke, biologische mechanismen in 
reumapatiënten kan dit risico ook beïnvloed worden door de behandeling. Daarom wordt in 
hoofdstuk 8 tot 10 het effect van antireumatische behandeling op het HVZ-risicoprofiel onder de 
loep genomen. Om te beginnen wordt er in hoofdstuk 8 een overzicht gegeven van de literatuur 
over het risico op HVZ geassocieerd met geneesmiddelen die worden voorgeschreven bij de 
behandeling van arthrose en RA. 
 
In hoofdstuk 9 worden de resultaten gepresenteerd van een case-control studie betreffende 5649 
patiëntjaren van 613 RA-patiënten, 72 met HVZ en 541 zonder HVZ. Er werden gegevens 
verzameld met betrekking tot RA, HVZ en medicatiegebruik vanaf het ontstaan van de RA tot het 
eerste cardiovasculaire incident of tot het einde van de studieperiode. De gegevens werden 
onderverdeeld aan de hand van gebruikte antireumatica, zogenaamde 'disease modifying anti-
rheumatic drug' (DMARD), zoals sulfasalazine (SSZ), hydroxychloroquine (HCQ), methotrexaat 
(MTX) of combinaties hiervan tijdens de gehele onderzoeksperiode. Per DMARD-groep werd 
het relatief risico op HVZ berekend, ten opzichte van RA-patiënten die nooit SSZ, HCQ of MTX 
gebruikten en gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, roken en RA-duur. 
In vergelijking met de controle groep bleek er een afname van het risico op HVZ te zijn in de 
behandelgroepen die MTX bevatte, in mindere mate gold dit ook voor SSZ. Deze afname in 
risico bleef aanwezig na aanvullende correctie voor diabetes, hypertensie, hypercholesterolemie, 
positieve reumafactor test en erosies op röntgenfoto's. Als verklaring voor de gevonden resultaten 
werd geopperd dat de behandeling met conventionele DMARDs en in het bijzonder MTX, het 
atherosclerotisch proces afremt door de onderdrukking van ontsteking hetgeen weer leidt tot 
minder HVZ. 



 

In hoofdstuk 10 wordt een open studie beschreven bij 15 opéénvolgende SA-patiënten die een 
half jaar gevolgd werden. Tijdens deze periode werden ze de eerste 3 maanden behandeld met 
rosuvastatine waarna een observatieperiode volgde van nog eens 3 maanden. De verschillende 
bestudeerde ziekteactiviteitsparameters verbeterden tijdens de statine behandeling, hetgeen zich 
uiten in een daling van de ontstekingswaarden CRP en erytrocyten bezinkingssnelheid. 
Dit onderzoek bekrachtigd de pleiotrope effecten van statines door te laten zien dat het 
ziekteactiviteit kan verminderen. De gevonden resultaten laten zien dat statine behandeling bij 
reumapatiënten, die toch al een verhoogd risico op HVZ hebben, een gunstig effect kan hebben 
op de reuma zelf. 
 
 
 
Generaliseerbaarheid 
 
Dit proefschrift laat een significant verhoogd cardiovasculair risico zien bij patiënten met 
chronische inflammatoire reumatische ziekten zoals RA en SA. Het bepleit dat dit verhoogde 
risico wordt veroorzaakt door een verslechterend effect op HVZ-risicofactoren maar ook door 
een direct atherogeen effect van ontsteking op het atherosclerotisch proces. 
Het verslechterend effect op risicofactoren voor HVZ wordt in dit proefschrift ondersteund 
doordat het laat zien dat ontsteking lipidenprofielen doet verslechteren. Tevens wordt aangetoond 
dat RA-patiënten, met hun verhoogde immuun respons, vaker klinische hypothyreoidie hebben. 
Zowel een verstoord lipidenprofiel als hypothyreoidie zijn op hun beurt weer geassocieerd met 
een verhoogde kans op HVZ. 
Dit proefschrift steunt tevens de bevinding dat ontsteking, de meest prominente eigenschap van 
reumatische ziekten, een direct atherogeen effect heeft. Aangenomen wordt dat ontsteking het 
atherosclerotisch proces versneld door de formatie van meer en onstabielere plaques in arteriën. 
De ondersteuning van dit directe atherogene effect in dit proefschrift is de bevinding dat 
onderdrukking van ontsteking het risico op HVZ verlaagd, onafhankelijk van conventionele 
risicofactoren voor HVZ. 
 
Men dient een reumatische ontstekingsziekte te zien als een onafhankelijke risicofactor voor 
HVZ, zoals dat reeds voor diabetes algemeen geaccepteerd is. Zodra dit meer erkend wordt zal 
dit consequenties hebben voor het algeheel inschatten van het risico op HVZ.  
Tevens is het van belang om de ontstekingsziekte actief te onderdrukken om zo het risico op 
HVZ zoveel mogelijk te verkleinen. Want naar het zich laat aanzien kan onderdrukking van 
ontsteking ten minste de ontwikkeling van atherosclerose remmen waardoor ook een afname van 
prevalente HVZ verwacht mag worden. 
 
Dit proefschrift wijst naar ontsteking als de belangrijkste oorzaak voor het verhoogde risico op 
HVZ bij reumapatiënten. Men zou de generalisatie kunnen maken dat dit geldt voor iedere 
ontstekingsziekte en zelfs ieder moment van ontsteking. Deze gedachtegang wordt ondersteund 
door de reeds lang bestaande observatie dat het risico op HVZ verhoogd is bij mensen met 
chronische tandvleesontsteking. Het feit dat de ontsteking bij reuma auto-immuun gedreven is 
maakt het echter dat de bevindingen van dit proefschrift niet direct te extrapoleren zijn naar alle 
ontstekingen. Verder maakt het feit dat RA en SA ziekten zijn met hoog-gradige ontsteking, 
extrapolatie van de huidige bevindingen naar alle, dus ook laag-gradige ontstekingen, onzeker. 



 

Toekomstperspectieven 
 
Toekomstig onderzoek zal de verbanden en werkingsmechanismen tussen ontsteking en HVZ 
verder moeten ontrafelen. Dit onderzoek zal een combinatie moeten zijn van laboratorium en 
epidemiologisch onderzoek. Tussentijds is het van belang dat elke clinicus op de hoogte is van de 
relatie tussen ontsteking en HVZ.  
De volgende logisch stap lijkt het registreren van het cardiovasculaire risicoprofiel van patiënten 
met chronische ontstekingsziekten, zoals RA en SA. Echter zal naast registratie ook onderzocht 
moeten worden of het verhoogde risico op HVZ bij deze patiënten verkleind kan worden door 
therapeutische interventies. 
Dit werpt de vraag op hoe registratie en behandeling, kortom toekomstig onderzoek, het beste 
plaats kan vinden. Het best haalbaar lijkt een grote poliklinisch setting te zijn waarbij 
reumapatiënten gevolgd worden tijdens hun reguliere behandeling echter met de toevoeging van 
screening naar HVZ en risicofactoren voor HVZ. Binnen deze setting kan vervolgens in sub-
populaties uitgezocht worden of intensive behandeling van ontsteking en / of conventionele HVZ 
risicofactoren tot vermindering van HVZ leidt. Idealiter wordt een desbetreffend onderzoek 
gerandomiseerd, dubbel blind gedaan, of dit haalbaar is, is echter onwaarschijnlijk. 
Met oog op toekomstige behandelstrategieën is het een gunstige bevinding dat het gebruik van 
statines bij reumapatiënten, om zo hun cholesterolgehaltes en dus ook hun risico op HVZ te 
verlagen, ook een positief effect kan hebben op de reumatische ziekte zelf. 
 
 
Conclusie 
 
Sinds de auteur Russel Ross in 1999 in één van de toonaangevende vakbladen schreef dat 
atherosclerose gezien diende te worden als een ontstekingsziekte zijn er veel artikelen over dit 
onderwerp verschenen. Echter dienen er nog diverse belangrijke vragen over de relatie tussen 
ontsteking en HVZ beantwoord te worden. Toch zou men de bewering van Ross inmiddels wel 
kunnen aanvullen tot het volgende: 
"Atherosclerose is een ontstekingsziekte en ontstekingsziekten gaan gepaard met atherosclerose" 
 
Na het lezen van dit proefschrift moeten er drie boodschappen duidelijk zijn geworden. Ten 
eerste, de reumatoloog dient bewust te zijn van het verhoogde cardiovasculaire risico van hun 
patiënten en zou dan ook positief tegenover actief screenen van hun patiënten op HVZ en HVZ 
risicofactoren moeten staan. Ten tweede, zouden cardiologen overtuigd moeten zijn dat 
chronische reumatische ontstekingsziekten gezien dienen te worden als onafhankelijke 
risicofactoren voor HVZ. Ten derde, dienen naast de artsen de patiënten met chronische 
reumatische ontstekingsziekten bewust te zijn van het verhoogd cardiovasculair risico, zodat zij 
de nodige maatregelen kunnen treffen om het gevaar HVZ te krijgen in de toekomst zo klein 
mogelijk te maken. 
 


