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Oratie 28 november prof. dr.  I.E. van der Horst-Bruinsma, reumatoloog  
Amsterdam UMC, locatie VUmc  
 
Adam is geen Eva, man-vrouwverschillen bij reumatische ziekten 
 

   Albert Durer 1504 (1574), Teylinger Museum   Haarlem 
 
 
Mijnheer de rector, dames en heren,  
 
Mannen en vrouwen zijn niet hetzelfde, Adam is geen Eva, dat weten we al sinds mensenheugenis. 
Eigenlijk zijn we er ons continue van bewust dat mannen en vrouwen verschillen, onze hele cultuur is 
ervan doordrenkt, maar als het erop aan komt, name bij de behandeling van onze patiënten, lijkt het 
soms net alsof we niet verder kunnen kijken dan de “bikini-” cq “zwembroekvisie” (met dank aan, 
prof B. Fauser, gynaecoloog, voor de dia). 
 
Hoe is deze “blinde vlek “ontstaan?  
In de westerse samenleving was het eeuwenlang gebruikelijk dat mannen buitenshuis werkten en de 
vrouwen thuisbleven en voor de kinderen zorgden. Hierdoor werden alle industriële en 
wetenschappelijke ontwikkelingen geleid en verricht door mannen en voor mannen.  
 
Een voorbeeld van de tijdgeest. Begin 19e eeuw was het nog ondenkbaar dat dames, die nog 
ingesnoerde korsetten droegen, zouden fietsen (1). Dit zou tot extreem ontwikkelde beenspieren 
leiden, onzedelijk zijn en slecht zijn voor het zwakke zenuwgestel. Bovendien zou fietsen, net als 
studeren, leiden tot onvruchtbaarheid! Koningin Wilhelmina mocht van haar regering pas fietsen 
nadat ze troon had bestegen (en een troonopvolger had gebaard!).  
 
Het heeft lang geduurd voordat het tij voor de vrouwen begon te keren.  
In 1636 werd de eerste vrouw toegelaten tot een universiteit, Anna Maria Schurman (2). Ze mocht de 
colleges vanachter een gordijn volgen. Haar wetenschappelijke kwaliteiten in de theologie en 
geneeskunde werden zeer gewaardeerd en ze was ook een befaamd schilderes.  
Het duurde echter nog ruim 2 eeuwen, voordat de eerste vrouw daadwerkelijk mocht afstuderen 
(met dank aan Thorbecke), namelijk Aletta Jacobs. Zij werd daarmee de eerste vrouwelijke arts in 
Nederland in 1878. Het is niet heel vreemd dat het perspectief op gezondheidsklachten tot die tijd 
met name was gebaseerd op de masculiene visie, “de man” was het prototype van de mens. 
Sindsdien is er het aantal vrouwelijke geneeskunde studenten hard gegroeid, tot meer dan de helft 
van alle studenten.  
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Dat de toename van het aantal vrouwen in de geneeskunde soms tot paniekreacties leidt bij de 
heren, blijkt uit en recent bericht in de Volkskrant.  Een medische universiteit in Tokyo, vond de 
instroom van het aantal vrouwelijke studenten geneeskunde te hoog (38%) en begon in 2011 de 
uitslagen van toelatingsexamens te vervalsen door vrouwen 10-20% lagere scores te geven. Ze waren 
bang dat er een artsentekort zou ontstaan als vrouwen zouden uitvallen zodra ze kinderen krijgen!   
Helaas bestaat “Femofobie”, angst voor vrouwen, niet alleen in Japan!  
Bij deze enkele bijzondere uitspraken die ik in mijn carrière toegeworpen heb gekregen: “Goh, wat 
onhandig zo’n dikke buik, het zou toch beter zijn als baby’s uit broedmachines kwamen” en 
 “We zijn er trots op dat we een vrouw met kinderen in opleiding hebben genomen, en we hebben 
haar niet ontzien!”  Maar ach, van tegenwind ga ik alleen maar harder fietsen… 
 
Terug naar de geschiedenis. In 1917 werd Johanna Westerdijk als eerste vrouwelijk hoogleraar 
benoemd met als leerstoel Plantenkunde.  Haar levensmotto was: “Werken en feesten vormt 
schoone geesten”, want ze was geen saaie dame, zo blijkt uit haar biografie. 
Aan de VU duurde het langer voordat de vrouwen doorbraken. Gezina van der Molen, werd pas in 
1949 als de eerste vrouwelijke hoogleraar aangesteld aan de faculteit rechtsgeleerdheid.   
In het prachtige boek met schilderijen van “Kopstukken van de VU 1880-2010”, komt zij als enige 
vrouw voor! 
De 100e verjaardag van de benoeming van professor Westerdijk in 2017 was aanleiding om 100 extra 
leerstoelen te creëren voor vrouwen. Niet iedereen was daar blij mee! 
 

 
 
Desondanks blijkt uit de monitor vrouwelijke hoogleraren 2017 dat slechts 20% van de hoogleraren 
vrouw is en het percentage vrouwen afneemt naarmate de functies belangrijker worden (3). Met een 
groeipercentage van 1% toename per jaar zou je pas in 2051 op een 50/50 verdeling uitkomen!  
Wat moet er allemaal gebeuren om dit proces te versnellen? We hebben toch geen boeman nodig, 
zoals in de VS bij de Senaatsverkiezingen (4)? 
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Met genoemde vrouwelijke iconen wil ik mij zeker niet vergelijken, maar het goede nieuws is 
(tenminste, als u deze mening deelt), dat er in elk geval weer een vrouwelijke hoogleraar bij 
gekomen is, die ook nog eens de eerste vrouwelijke hoogleraar reumatologie in Amsterdam is 
geworden. 
 
Sekse en gender 
Wat zijn nou precies die verschillen tussen het mannen- en vrouwen? 
Het woord “sekse” heeft betrekking op de lichamelijke verschillen.  
De psychosociale context van het man –of vrouw-zijn valt onder de term “gender”. Hierbij gaat erom 
of iemand zich man of vrouw voelt en om de verschillen in om gedrag en bejegening tussen mannen 
en vrouwen te duiden. Helaas worden de termen sekse en gender vaak door elkaar gebruikt.   
Het modewoord “genderneutraal” is naar mijn mening een contradictio in terminis.   
 
De sekseverschillen worden veroorzaakt door een klein extra stukje erfelijk materiaal waarover 
vrouwen beschikken (XX en XY-chromosoom) en dat bij mannen ontbreekt.  
Er zijn echter nog veel meer genetische verschillen.  
Naast de geslachtskenmerken en verschillen in lichaamsfuncties, zoals het baren en zogen van 
kinderen, verschillen mannen- en vrouwenlichamen in organen, lichaamssamenstelling en talloze 
processen, zoals pijnmechanismen en afweer (5). Helaas laten de anatomieboeken hier niet veel over 
los, behalve een opvallend verschil in vorm tussen het mannelijke en vrouwelijke bekken.  
Vrouwen hebben kleinere nieren waardoor het risico nierfalen groter is en een kleinere lever, 
waardoor ze minder goed tegen alcohol kunnen dan mannen. Het maagdarmkanaal van vrouwen 
heeft een verhoogde pH-waarde, waardoor bijvoorbeeld de opname van antidepressiva bij vrouwen 
veel hoger is dan bij mannen. De lichaamssamenstelling verschilt doordat vrouwen, naar verhouding, 
een grotere vetmassa hebben en mannen meer spiermassa.  
In veel studies wordt aangetoond dat vrouwen sneller pijnklachten aangeven, maar of de pijn ook 
heviger is dan bij mannen is niet aangetoond.  
 
Is het soms een verschil in perceptie?  
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Het aantal pijnreceptoren in de huid is hoger bij vrouwen dan bij mannen. Tevens kan het effect van 
bepaalde pijnstillers, de opiaten (morfine-achtige middelen) verschillen door de geslachtsverschillen 
in pijnreceptoren.  Het middel pentazocine (dat bindt aan de kappareceptor) geeft bij 
verstandskiesextracties een betere pijnbestrijding bij vrouwen dan bij mannen (6). Morfine (en 
tramadol), dat op de mu-receptor werkt, heeft juist bij mannen een beter effect.  Het 
ontstekingsremmende middel  (NSAID) brufen, gaf een beter pijnstillend effect bij mannen bij 
elektrische pijnprikkels. Bij reumapatiënten zijn er, voor zover mij bekend, nooit studies gedaan, naar 
verschillen in effectiviteit van NSAID’s tussen mannen en vrouwen.  
 
Geslachtshormonen hebben ook invloed op pijn (7). Oestrogeen en progesteron kunnen de 
pijngevoeligheid zowel verhogen als verlagen, maar testosteron verhoogd de pijndrempel (dat is toch 
handig als mannen moeten vechten enzo, dan voelen ze dat minder…). 
Naast al deze biologisch factoren spelen diverse socioculturele factoren mee, zoals het feit dat 
vrouwen gemakkelijker (mogen) toegeven dat ze pijn hebben dan mannen. Tevens bestaat er een 
relatie tussen depressie en pijn. Vrouwen scoren meestal hoger op de depressievragenlijsten dan 
mannen, terwijl mannen met depressie juist agressief gedrag vertonen. 
De rol van de arts is ook van invloed (8). Vrouwelijke artsen schrijven aan vrouwen met lage rugpijn 
vaker een pijnstiller voor dan aan mannelijke patiënten, terwijl bij mannelijke artsen het omgekeerde 
patroon werd gezien.  
 
Samenvattend suggereren studies over pijnonderzoek dat vrouwen sneller pijn aangeven, maar dit 
komt niet overeen met de perceptie van veel vrouwen, zoals blijkt uit deze sportbeelden.  

 
 
U ziet hier wielrenster Annemiek van Vleuten, die met een gebroken knie de race uit rijdt, en 
een topvoetballer, die met een pijnlijke hamstring het veld verlaat (9). Bovendien is vanuit biologisch 
oogpunt toch wel lastig verklaarbaar dat juist de vrouwen, de toch niet onaanzienlijke, pijn van de 
baring mogen ervaren.  
 
Afweer 
Er zijn ook duidelijke geslachtsverschillen in immunologische processen. Deze regelen de afweer 
tegen “indringers” zoals infecties met bacteriën en virussen maar spelen ook een rol in het ontstaan 
van kanker en auto-immuunziekten, zoals reuma. Zowel de aangeboren afweer als de verworven 
afweermechanismen verschillen tussen mannen en vrouwen (10). De aangeboren immuunrespons, 
treedt snel op, verdwijnt snel en is niet afhankelijk van eerdere infecties. De verworven 
immuunrespons houdt langer aan en is specifieker door het “leer-effect” na eerdere infecties, maar 
ook na vaccinaties. Bij vrouwen treden minder heftige, maar wel efficiëntere immuunreacties op, 
waardoor ze minder gevoelig zijn voor infecties tijdens de vruchtbare jaren en meer antilichamen 
produceren na vaccinaties dan mannen. Bij jonge mannen echter, kan de immuunreactie op een 
infectie (bv. griep) dermate heftig zijn dat het lichaam ernstig ontregeld raakt (sepsis) waardoor soms 
een opname op de intensive care nodig is.  
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Het nadeel van de verhoogde immuunrespons bij vrouwen is dat ze gevoeliger zijn voor systemische 
auto-immuunziekten, zoals reumatoïde artritis en systemische lupus erythematodes. Het vrouwelijke 
geslachtshormonen, oestrogeen, versterkt de antistofproductie na een infectie, terwijl testosteron 
de anti-stofproductie remt en ontstekingsreacties onderdrukt. Bij mannen met prostaatkanker die 
werden behandeld met anti- testosteron, hadden een 5x hoger risico op het ontwikkelen van 
reumatoïde artritis (11). 
 
Samenvattend zijn er tussen mannen en vrouwen meer genetische verschillen dan het X en Y-
chromosoom, zijn er in lichaamsbouw en organen niet alleen verschillen in grootte maar ook in 
werking, heeft de lichaamssamenstelling een andere vetverdeling en verlopen processen anders 
zoals pijnoverdracht en afweer, waarbij vrouwen een efficiënter immuunsysteem hebben.  
   
Sekse en gender-verschillen in de reumatologie. 
Graag wil ik nu overgaan tot het hoofdonderwerp van mijn oratie, de man-vrouw verschillen bij 
reumatische ziekten.  
Reuma is een verzamelnaam van ziekten met chronische gewrichtsontstekingen, oftewel artritis. Bij 
artritis treden pijn, zwelling, functiebeperking en stijfheid van een gewricht op. De meest 
voorkomende vorm van reuma is reumatoïde artritis, waarbij met name ontstekingen van de hand- 
en voetgewrichten op de voorgrond staan en vaker voor bij vrouwen, net als systeemziekten, zoals 
SLE.   Artritis psoriatica, waarbij met name ontstekingen van de knieën optreden, komt even vaak bij 
mannen als bij vrouwen voor, terwijl bij de ziekte van Bechterew weer veel vaker mannen op treedt.   
 
Reumatoïde artritis 
Man-vrouw verschillen hebben al langer mijn belangstelling. Tijdens mijn promotieonderzoek in 
Leiden, 20 jaar geleden, heb ik de uitwisseling van genetisch materiaal tussen moeder en kind tijdens 
de zwangerschap bij reumatoïde artritis bestudeerd.  Veel vrouwen hadden minder last van de ziekte 
tijdens hun zwangerschap, maar een aantal maanden na de bevalling vlamde de ziekte vaak weer op 
of ontstond juist bij vrouwen die nog geen reuma hadden (12).  Het bleek dat genetische verschillen 
tussen moeder en kind in het HLA-klasse II systeem hierbij een rol speelden. Tijdens de 
zwangerschap was de ziekte rustiger als er meer genetische verschillen waren tussen moeder en kind 
(13). Vreemd genoeg bleek de kans op het krijgen van reumatoïde artritis na de bevalling juist groter 
als er meer genetisch verschillen waren.   
 
Ziekte van Bechterew 
In Amsterdam heb ik mij de afgelopen jaren vooral op het onderzoek naar de ziekte van Bechterew 
gericht.  De term Axiale Spondyloartritis omvat de ziekte van Bechterew als een “voorloper” de non-
radiografische axiale spondyloartritis, waarbij (nog) geen afwijkingen op de röntgenfoto’s te zien zijn.  
De ziekte van Bechterew ontstaat voor het 45e levensjaar en komt voor bij ongeveer 1% van de 
bevolking.  
 
Hier ziet u de klassieke afwijkingen op röntgenfoto’s van het bekken en de rug.  
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Verbening van de heiligbeengewrichten (sacroiliitis) en botaangroei in de onderrug 
(syndesmofytvorming lumbale wervelkolom) bij de ziekte van Bechterew. 
 
De man-vrouw verhouding werd in het verleden op 10:1 geschat, maar het is gebleken dat er veel 
meer vrouwen aan deze aandoening lijden, de verhouding is nu bijgesteld naar 3: 1.  Dus als je 4x een 
uitverkocht concert van de Toppers zou organiseren voor alle Bechterewpatiënten van Nederland, 
dan zou drie keer de Amsterdam Arena vol zitten met mannen en een keer vrouwen.  
Kenmerkend zijn de chronische rugpijn, met name ‘s nachts, die gepaard gaat met een langdurige 
ochtendstijfheid, die afneemt bij bewegen.  De heupgewrichten en achillespezen doen ook vaak 
mee.  Ongeveer 30% van de patiënten maakt een acute oogontsteking van de voorste oogkamer 
(uveitis anterior of iridocyclitis) door. Deze oogontsteking moet altijd acuut worden behandeld door 
de oogarts omdat dit anders tot blijvende schade aan het oog en soms zelfs blindheid kan leiden.  
De ontsteking van de wervelkolom en de heiligbeengewrichten geven vaak extra botvorming, die 
vergroeiing en verstijving tot gevolg kan hebben. Deze afwijkingen leiden vaak tot functieverlies en 
werkproblemen.  
 
Als we kijken naar de vroege vorm van Bechterew, de non-radiografische Axiale SpA zijn er duidelijk 
verschillen.  Deze vroege vorm komt even vaak bij vrouwen als mannen voor, is minder sterk 
geassocieerd met het HLA-B27 antigeen, en er hoeven geen afwijkingen op de röntgenfoto aanwezig 
te zijn om de diagnose te stellen. Wel moeten de patiënten, behalve rugpijn, voldoende kenmerken 
hebben die passen bij Bechterew-achtige ziektebeelden. Deze aandoening kan overgaan in de ziekte 
van Bechterew, ongeveer 12% in 2 jaar, maar dat hoeft niet. Met behulp van de MRI van de 
heiligbeengewrichten (SI-gewricht) kan worden vastgesteld of er tekenen van ontsteking zijn 
(beenmergoedeem), die een goede voorspeller zijn voor het ontstaan van radiologische afwijkingen.   
Helaas is de MRI niet zalig makend. Recent hebben wij aangetoond dat bij patiënten met een hoge 
ziekteactiviteit, de MRI slechts in 55% van de gevallen positief is (Rusman, submitted) en werden bij 
patiënten met een lage ziekteactiviteit geen afwijkingen gevonden. Herhalen van de MRI als deze 
negatief is na 6 maanden heeft geen zin want dat levert bij het merendeel van patiënten hetzelfde 
op. Bovendien blijken de MRI-beelden lastig te interpreteren en komen afwijkingen ook voor door 
intensief sporten, bijvoorbeeld hardlopen en schaatsen, en na een zwangerschap.  
Binnenkort hopen we meer resultaten te publiceren van de placebo-gecontroleerde studie met een 
TNF-blokker (PREVAS) bij nonradiografische axiale spA waarbij we momenteel de MRI-beelden aan 
het analyseren zijn.  
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Terug naar de ziekte van Bechterew: is het een mannenwereld? 
 
De genetische aanleg voor de ziekte van Bechterew is sterk gerelateerd aan het HLA-B27 antigeen, 
dat 85% bij van de Bechterewpatiënten aanwezig is, even vaak bij mannen als bij vrouwen.  
Een van mijn promovendi, Marcel van de Paardt, heeft andere erfelijke factoren onderzocht, samen 
met dr Bart Crusius, maar de patiënten aantallen waren te klein om man-vrouw verschillen te 
ontdekken. In de veel grotere internationale studies (GWAS-studies), waar ik ook aan mee werk, kan 
dat wel.  Zo bleek dat het aantal genen dat actief is (tot expressie komt) enorm verschilt: 1522 genen 
zijn alleen bij mannen actief en 291 alleen bij vrouwen (14).  De leider van de onderzoeksgroep waar 
ik mee samenwerk, Prof Matthew Brown, heeft beloofd ook deze analyses te gaan doen met onze 
data.   
 
Hormonen en afweer 
Oestrogeen blijkt bij muizen tot minder heftige ziekteverschijnselen te leiden (spondylitis, enthesitis 
en colitis) maar bij mensen leek dat niet van invloed te zijn en testosteron evenmin, want de spiegels 
bij mannen met Bechterew waren vergelijkbaar met die van gezonde controles.  
De spiegels van de ontstekingseiwitten in het bloed van ontstekingseiwitten, zoals TNF alfa  en 
interleukine-17 zijn hoger bij mannen dan bij vrouwen (15).  
 

 
 
Momenteel werk ik met prof Ciccia uit Italië samen aan een onderzoek waarbij we de rol van 
infecties, weerspiegeld in het microbioom, onderzoeken in relatie tot man-vrouw verschillen bij de 
ziekte van Bechterew.   
 
Man-vrouwverschillen in het stellen van de diagnose Bechterew  
Het duurt gemiddeld 5-7 jaar voordat de diagnose wordt gesteld na het begin van de klachten, maar 
bij vrouwen duurt dat nog 2 jaar langer.  Mogelijk komt dit doordat bij vrouwen pijn in gewrichten, 
zoals peesontstekingen (enthesitis) meer op de voorgrond staan en bij mannen de rugpijn.  
Waarschijnlijk speelt ook de opleiding van artsen een rol, omdat die hebben geleerd dat Bechterew 
vooral een “mannenziekte” is, terwijl de ziekte toch ook vaak bij vrouwen voor komt.   
Interessant is dat de typische oogontsteking (uveitis anterior) kan helpen om de ziekte op te sporen, 
met name bij vrouwen. Een Utrechtse studie toonde aan dat er een piek ontstaat van nieuwe 
diagnoses bij vrouwen direct na de oogontsteking.  
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 Oogontsteking bij ziekte van Bechterew (uveitis anterior) 
 
Met de oogartsen van Zonnestraal en het VUmc ben ik een onderzoek gestart, het SpEYE project. 
Patiënten met een uveitis anterior en chronische rugpijn worden door de oogartsen naar onze poli 
verwezen en door de arts-onderzoeker, Rianne van Bentum en mij, onderzocht op tekenen van 
Bechterew.  De eerste resultaten laten zien dat bij 63% al de diagnose kan worden of een hoge 
verdenking heeft op de ziekte. Het percentage vrouwen in de groep met nieuwe diagnoses is relatief 
hoog, 43%.  Bij een deel van de patiënten is de ziekte zelfs al in een vergevorderd stadium, zoals u op 
deze röntgenfoto’s ziet.  
Een jonge vrouw, bij wie ik de ziekte van Bechterew ontdekte, begon te huilen van blijdschap omdat 
ze eindelijk een diagnose had, terwijl ze er best wel heftig aan toe was qua vergroeiingen. Ik voelde 
me eigenlijk plaatsvervangend schuldig dat ze er zo lang mee had moeten rondlopen! 
 
Sekseverschillen in ziekte-activiteit en ziekte-ernst bij AxSpA 
Recent heeft mijn promovenda, Tamara Rusman in een mooi overzichtsartikel beschreven dat 
vrouwen met Bechterew een hogere ziektelast hebben dan mannen, hetgeen blijkt uit hogere 
ziektescores van de Bath Ankylosing Spondylitis Disease activity Index (BASDAI) en een slechtere 
kwaliteit van leven (AsQol) (16). De Ankylosing Spondylitis Disease Activity score (de ASDAS, een 
maat waarin het ontstekingseiwit CRP is verwerkt) toont echter minder verschil tussen mannen en 
vrouwen, mogelijk omdat vaak het CRP-gehalte bij mannen iets hoger is.  
 
Binnen de reumatologie spelen pijnscores een belangrijke rol bij de evaluatie van de behandeling. 
Pogingen om pijn “objectief” vast te leggen met een functionele MRI-scan van de hersenen leidt tot 
verwarring. Bij langdurige, chronische pijn, zoals bij patiënten die op een heupprothese wachten kan 
een bepaald hersengebied oplichten, hetgeen “pijncentralisatie” wordt genoemd. Er is momenteel 
veel discussie of deze MRI-scan ook chronische pijn kan weergeven zonder duidelijke onderliggende 
aandoening, zoals bij fibromyalgie. Sinds de definitie van “fibromyalgie”, is veranderd, die voorheen 
alleen werd gebruikt als een reumatische ziekte was uitgesloten, wordt dit pijnsyndroom gezien als 
een “comorbiditeit” bij andere ziekten. Deze nieuwe terminologie brengt een extra risico mee voor 
vrouwen: vrouwen met reuma, die meer pijn hebben, worden minder serieus genomen, want ze 
hebben een wat onhandige “extra ziekte” waar we als dokters “toch niets mee kunnen”.  
De werkelijke oorzaak van deze pijn, zoals betrokkenheid van peesaanhechtingen of onvoldoende 
effect van de ontstekingsremmende behandeling, kan hierdoor over het hoofd worden gezien, 
waardoor vrouwen het risico lopen onder behandeld te worden.  
Onderzoek met nieuwe beeldvorming kan helpen bij het objectiveren van deze ontstekingen 
(enthesitis). Mijn collega, dr Conny van der Laken, heeft al met specifieke radioactieve stoffen, 
tracers, kunnen aantonen dat de botontstekingen van Bechterewpatiënten duidelijk afnamen op de 
PET-CT scan na behandeling met biologicals (17).  Het onderzoek wordt nu uitgebreid naar patiënten 
met peesontstekingen (enthesitis) die mogelijk met specifieke tracers zichtbaar worden.  
 
De radiologische afwijkingen en progressie zijn vaak ernstiger bij mannen met Bechterew dan bij 
vrouwen.  Mogelijk treedt de verbening bij vrouwen met Bechterew meer op in de nek (cervicale 
wervelkolom), terwijl deze bij mannen met name in de onderrug (lumbale wervelkolom) aanwezig is.  
In mijn praktijk zie ik echter ook vrouwen met zeer ernstige radiologische afwijkingen, ook op jonge 
leeftijd, dus het beeld dat de ziekte per definitie milder is bij vrouwen dan mannen klopt niet.  
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Mijn plan is om met dr Christiaan van Denderen de röntgenfoto’s van de patiënten in Amsterdam te 
onderzoeken op sekseverschil in het beloop en de lokalisatie van de röntgenafwijkingen.  
 
Behandeling 
Vroege opsporing en snelle start van adequate behandeling heeft bij reuma enorme vruchten 
afgeworpen, maar bij de behandeling van de ziekte van Bechterew verliep dit moeizamer. 
Jarenlang was alleen het geven van ontstekingsremmende pijnstillers (NSAID’s) en oefentherapie de 
enige optie. Hier ziet u een voorbeeld van een reumabeweegdag die ik enkele jaren geleden samen 
met anderen heb georganiseerd.  
De 2e-lijns antireumatica, zoals methotrexaat, zijn bij Bechterew niet werkzaam. De placebo-
gecontroleerde studie met lefunomide, die dr van Denderen heeft verricht, toonde nauwelijks effect 
op de ziekte van Bechterew (18).  Pas in 2002 veranderde de behandeling dramatisch met de komst 
van de biologicals, geneesmiddelen die ontstekingseiwitten, zoals het TNF-alfa, kunnen binden. Deze 
middelen worden via onderhuidse injecties door de patiënten zelf toegediend, of via een infuus 
gegeven.  
De arts-assistente, die op de dagbehandeling werkte en de eerste infusen met infliximab gaf aan 
Bechterewpatiënten, werd bedolven onder bloemen van dankbare patiënten. Het waren juichende 
verhalen, zoals van een patiënt die met krukken ziekenhuis binnen kwam en na het infuus zonder 
krukken de deur uit ging.   
Ongeveer 50% van de Bechterewpatiënten blijkt een TNF-blokker nodig te hebben met over het 
algemeen een goede klinische respons (60%). Recent zijn ook andere biologicals effectief gebleken, 
namelijk de interleukine-17 remmers (secukinumab en ixekizumab).   
 
Man-vrouwverschillen in effect van medicatie bij Bechterew 
In de dagelijkse praktijk leek het er op dat vrouwen met M Bechterew minder goed reageerden op de 
biologicals dan mannen, alleen was dit nooit uit de geneesmiddelenstudies naar voren gekomen en 
ik vroeg me af waarom. 
Na jarenlang overleg, was een van de geneesmiddelenfabrikanten, de firma Wyeth (nu Pfizer) die het 
middel etanercept produceert, bereid hun data opnieuw te bekijken.  De gegevens van 4 grote, 
placebo-gecontroleerde trials werden samengevoegd, gestratificeerd voor mannen en vrouwen, en 
opnieuw geanalyseerd (19).  De effectiviteit van het middel bleek bij vrouwen significant lager dan bij 
mannen, nl 59% van de mannen reageerde goed ten opzichte van 45% van de vrouwen. 
Dit bleek ook bij de analyses van onze eigen Amsterdamse SpA cohort en uit data van het Spaarne 
Gasthuis, van Bechterewpatiënten die ook andere soorten TNF -blokkers hadden gebruikt (20).  
Het viel ook op dat mannen veel langer baat hadden bij deze medicatie dan vrouwen, gemiddeld 1 
jaar. Het verschil bleek niet te kunnen worden verklaard door hogere pijnscores bij vrouwen, want op 
alle componenten van de ziekteactiviteit (BASDAI) scoorden de vrouwen hoger dan de mannen. 
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Komende periode ben ik van plan dit verder te onderzoeken met de EUROSPA-groep, waar ruim 
20.000 patiënten in zitten, en tevens te bekijken hoe de verschillen in effectiviteit van biologicals zijn 
bij andere reumatische ziekten. 
 
Hoe valt dit verschil in effect van behandeling tussen mannen en vrouwen met Bechterew te 
verklaren?  
- Heeft het te maken met de ontwikkeling van geneesmiddelen?  
- Komt het door immunologische mechanismen?  
- Meten we de verkeerde factoren?  
- of door de verschillen in lichaamssamenstelling? 
 
De ontwikkeling van geneesmiddelen 
De “blinde vlek” voor man-vrouwverschillen, waar ik mijn betoog mee begon, is volop aanwezig bij 
de ontwikkeling van geneesmiddelen (5).  Bij celonderzoek wordt zelden de sekse van de cel 
beschreven, vervolgens worden bij dierproeven alleen mannelijke muizen en ratten gebruikt, waarna 
geneesmiddelen, tot voor kort, alleen op mannelijke, gezonde vrijwilligers werden getest.  
Op deze wijze werden “lastige verstoringen” zoals hormonale schommelingen tijdens de menstruele 
cyclus en het risico op aangeboren afwijkingen bij een zwangerschap voorkomen. De Softenonaffaire 
is een voorbeeld van hoe het mis kan gaan en daarom werden vruchtbare vrouwen geweerd uit 
studies.  Helaas kwamen hierdoor ook de verschillen in werking en bijwerkingen bij vrouwen niet aan 
het licht.  
Een voorbeeld is het slaapmiddel zolpidem. Toen dit middel al 20 jaar op de markt was, bleek dat 
vrouwen veel vaker auto-ongelukken kregen dan mannen omdat het middel bij hen langer door 
werkt. Daarna is in de VS een dosisaanpassing voor vrouwen gedaan, terwijl in Nederland alleen de 
bijsluitertekst is aangepast.  
Het testen op gezonde vrouwen gebeurt nu veel vaker en is verplicht gesteld voordat een 
geneesmiddel op de Amerikaanse markt mag komen door de FDA.  Zodra de middelen echter op de 
markt zijn, worden daarna geen aparte sekse specifieke analyses gedaan naar de effectiviteit en 
bijwerkingen.  
In het geval van ziektebeelden die vaker bij mannen (zoals bij de ziekte van Bechterew) voor komen 
ontstaat hierdoor een tekort aan informatie over vrouwen.  De omvang van een studie wordt 
namelijk berekend op de aantallen die nodig zijn om het verschil tussen de werkzame stof en placebo 
aan te tonen in een patiëntengroep die een afspiegeling is van de populatie.  
Als bijvoorbeeld 200 patiënten voldoende zijn om een geneesmiddel bij de ziekte van Bechterew te 
testen, zullen daar hoogstens 50 vrouwen in zitten.  Deze aantallen zijn dan te klein om verschillen in 
effectiviteit en bijwerkingen tussen mannen en vrouwen te ontdekken.  
 
Momenteel ben ik met diverse farmaceutische bedrijven in gesprek om hen ertoe te bewegen om 
deze analyse van data van trials te verrichten. Dat is een moeizaam proces, want fabrikanten hopen 
natuurlijk niet te ontdekken dat hun middel minder goed werkt bij vrouwen.  
Tot mijn grote vreugde kan ik u zeggen dat zeer recent diverse farmaceutische bedrijven hebben 
toegezegd dit te gaan doen.   
Een tweede strategie is de rapporten van de European Medicines Agency, de EMA, te bestuderen. Ik 
ben dan ook zeer verheugd dat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen zich bereid heeft 
getoond om hieraan mee te werken en zie uit naar onze samenwerking op dit vlak.  
 
Zijn de verschillen op immunologische gronden te verklaren? 
Mirjam de Vries heeft in haar proefschrift in 2013, samen met Gertjan Wolbink en Sanquin, 
aangetoond dat antistofproductie kan optreden na het starten van een biological.  Deze antistoffen 
binden aan het medicijn, waardoor de werkzaamheid af neemt (21).  
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Zoals ik al eerder in mijn betoog heb geschetst, produceren vrouwen meer antilichamen tegen 
vreemde eiwitten dan mannen, dus dit zou kunnen verklaren waarom een biological bij vrouwen 
minder goed werkt. Helaas waren de aantallen vrouwen in onze eerder studies te gering om dit uit te 
zoeken, dus dat moeten bij grotere groepen gaan doen.  
 
Meten we de verkeerde factoren bij Bechterew?  
De uitkomstmaten waarmee we al decennialang de ziekteactiviteit meten bij de Ziekte van 
Bechterew zijn ooit ontwikkeld in het Engelse plaatsje Bath. Hier was in het verleden een kuuroord 
gevestigd waar veel Bechterewpatiënten behandeld werden met baden. Vandaar dat al die testen 
met Bath beginnen (de Bath disease activity score, de Bath functional index, etc). De meeste van 
deze uitkomstmaten zijn gebaseerd op patiëntenvragenlijsten, feitelijk dus Patient Reported 
Outcomes, die nu weer erg “hot” zijn. Het nadeel van vragenlijsten is echter dat deze beïnvloed 
worden door zelf over- of -onderschatting en daarbij speelt het genderverschil een rol. Vrouwen 
zullen in het algemeen klachten sneller aangeven dan mannen. Dit heeft tot gevolg dat de 
ziekteactiviteitsscores, functievragenlijsten en kwaliteit van leven bij vrouwen hoger uitkomen dan 
bij mannen.  
 

   Bath  
 
Helaas zijn er bij Bechterew geen ander objectieve testen om de ziekteactiviteit te meten. Het 
ontstekingseiwit, CRP, is maar bij een derde deel van de patiënten verhoogd en makkelijk te scoren 
ontstoken gewrichten, zoals bij reumatoïde artritis, ontbreken vaak.  De radiologische afwijkingen 
ontstaan te langzaam om te beoordelen of een geneesmiddel goed werkt, want er is minimaal 2 jaar 
nodig om veranderingen te meten.  
 

file://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/The_Great_Bath_in_Bath_(UK).jpg
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Hoe moet het dan wel?  
In Reade is er een goede samenwerking met de fysiotherapie. Dr Salima van Weelij, van oorsprong 
fysiotherapeut, heeft bij haar promotieonderzoek acht fysieke functietesten voor 
Bechterewpatiënten ontwikkeld, die zijn gebaseerd op de BASFI-vragenlijst (22). Bij elke test wordt 
met een stopwatch bijgehouden hoe lang iemand erover doet om de opdracht te voltooien.  
 

 Functietest: Opstaan van stoel en gaan zitten 
 
Deze fysieke performance testen bleken goed reproduceerbaar, valide en betrouwbaar. Ze gaven 
echter een heel ander beeld van de functie dan de vragenlijsten, zoals natuurlijk ook te verwachten 
is. Interessant is ook dat, na behandeling met TNF-blokkers, de resultaten soms tegengesteld waren 
aan de uitkomsten van de gangbare criteria. Een deel van de patiënten die niet reageerden op het 
geneesmiddel volgens de criteria verbeterden weldegelijk in functie (16%) en omgekeerd sommige 
patiënten die wel “reageerden” verbeterden niet in functie (20%).  
Uit deze acht testen zijn een drietal geselecteerd voor toepassing in de dagelijkse praktijk. We gaan 
nu onderzoeken hoe de functie verandert na behandeling bij mannen en vrouwen. We hopen op 
deze wijze een betere, objectievere maat in handen te krijgen.   
 
De man-vrouw verschillen in lichaamssamenstelling 
Zoals ik mij pijnlijk heb gerealiseerd bij mijn inspanningen in de sportschool, hebben vrouwen een 
veel hoger vetpercentage dan mannen, al had ik dat anders ingeschat.   
Vetweefsel bevat cellen (adipocyten) die ontstekingseiwitten zoals TNF-alfa produceren. We wisten 
al dat een hoge body mass index (BMI, lengte/gewichtsverhouding) ongunstig is voor de 
werkzaamheid van biologicals bij reuma. Betrouwbaarder is de meting van de spier- en 
vetpercentages met behulp van de whole body dexa scan.  
De Chileense reumatoloog Sebastiaan Ibanez, heeft dit tijdens zijn stage op onze afdeling onderzocht 
bij Nederlandse Bechterewpatiënten. Hij toonde aan dat mannelijke Bechterewpatiënten vaak een 
tekort aan spiermassa (cachexie) hadden, terwijl bij vrouwen met een hoger vetpercentage aanwezig 
was, dat correleerde met een hogere ziekteactiviteit (24). Behandeling met biologicals bleek minder 
effectief bij een hogere vetmassa, voornamelijk bij vrouwen (25). Bij mannen leidde deze 
behandeling juist tot een toename van de spiermassa, maar niet bij vrouwen.  
 
Momenteel leid ik, met steun van ReumaNederland, een onderzoek om te zien of ook het 
omgekeerde gebeurd bij het afbouwen van biologicals. Een van de vragen hierbij is of 
sekseverschillen en vetpercentages een rol spelen bij het risico op het opvlammen van de ziekte. Dit 
doen we door bij patiënten die een rustige ziekte hebben een standaard dosisverlaging toe te passen 
van de biologicals en de lichaamssamenstelling te meten met een whole body dexa.  
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Comorbiditeit 
Chronische ontstekingsziekten gaan vaak gepaard met co morbiditeit, zoals een verhoogde kans op 
hart- en vaatziekten en botontkalking, osteoporose.   
 
Hartaandoeningen, zoals een vertraagde hartslag (bradycardie) en hartklepafwijkingen (zoals 
aortaklepstenose en mitralisinsufficiëntie) zijn bij Bechterew al veelvuldig beschreven.  Ook het risico 
op aderverkalking (atherosclerose) is verhoogd bij Bechterew, en tevens neemt de pompfunctie 
(diastolische dysfunctie) vaak af (26). Prof Mike Nurmohamed is de drijvende kracht achter het hart-
en vaatziektenonderzoek, samen met de afdeling cardiologie.  De vraag is of het patroon van hart-en 
vaatziekten anders verloopt bij vrouwen dan bij mannen met Bechterew? Uit de cardiologie weten 
we dat het klachtenpatroon van een (dreigend) hartinfarct anders is bij vrouwen dan bij mannen. Dit 
komt doordat bij vrouwen meerdere, kleine bloedvaatjes (microvasculair lijden) betrokken zijn en bij 
de mannen de grotere coronairarteriën die per acuut verstopt kunnen raken. Dit leidt bij vrouwen tot 
aspecifieke klachten, zoals verminderde inspanningstolerantie en pijn op diverse plaatsen, en bij de 
mannen tot de “klassieke” acute pijn op de borst. Het opsporen van de grote vaatafwijkingen 
geschiedt met een coronairangiografie, maar het in beeld brengen van de kleine vaatjes, de 
microcirculatie is lastiger.  
De goede samenwerking met de oogartsen bracht mij op het idee om het netvlies hiervoor te 
gebruiken. Bij mannen en vrouwen met Bechterew van boven de 55 jaar wordt een 
netvliesonderzoek verricht, waarbij de kleine vaatjes prachtig te zien zijn, en we vergelijken dit een 
drukmeting van de kleine bloedvaatjes van de vingers met een “Endopat”, een soort vingerhoedje. 
Hiermee hopen we in de toekomst op eenvoudige wijze vroege vaatveranderingen op te sporen.  
 
Botontkalking (oftewel osteoporose) is een afname van de botdichtheid die met name optreedt bij 
vrouwen na de menopauze.  
Mignon van der Weijden heeft, in samenwerking met prof Lems, in haar proefschrift beschreven, dat 
osteoporose bij ruim 47% van de patiënten, met name jonge mannen van 40 jaar voor komt (27).  
Bovendien had 15% reeds een of meer ingezakte wervels.  
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 Osteoporotische wervelinzakking 
 
Behandeling met TNF-blokkers helpt om de botdichtheid te verbeteren, zoals Kim Beek onlangs heeft 
aangetoond. Na 4 jaar behandeling had nog maar 20% van de patiënten een verlaagde botdichtheid 
in plaats van 30% (28). Helaas bleek het aantal wervelfracturen in deze periode te stijgen en werd 
nam ook de ernst van de fractuur (mate van inzakking) toe. Mogelijk komt dit doordat we bij deze 
patiënten pas laat zijn gestart met behandeling, pas na 11 jaar. Nu starten we veel sneller met 
biologicals, maar die waren in de tijd van dit onderzoek nog niet beschikbaar.  
In dit geval zijn mannen dus in het nadeel omdat bij osteoporose meestal alleen aan oudere vrouwen 
wordt gedacht en men zich niet realiseert dat deze aandoening ook bij jonge mannen kan optreden.   
We konden niet eens een controlegroep vinden omdat geen data beschikbaar zijn over de 
botmineraaldichtheid bij jonge mannen.  De klachten van een wervelfractuur worden bovendien 
vaak gemist, omdat rugpijn hoort bij de ziekte en bovendien wordt het borstkasgebied, thoracale 
wervelkolom, waar de meeste fracturen zitten, niet standaard wordt onderzocht. Dit leidt dus tot 
onder behandeling van de mannen.  
 
Samenvatting 
Samenvattend wil ik graag besluiten, dat Adam toch echt geen Eva gaat worden en vice versa. (Ik laat 
de transgenderpoli van het Amsterdam UMC, locatie VUmc dan even buiten beschouwing).   
Helaas is tot nu toe in de geneeskunde veel te weinig aandacht geweest voor de grote verschillen 
tussen het vrouwen en mannenlichaam. Hierdoor worden ziektes bij vrouwen vaker gemist en 
hebben zij een grotere kans dat de medicatie niet goed werkt of extra bijwerkingen geeft.  
Dit betekent dat we alle kennis die we tot nu toe verzameld hebben nog eens kritisch tegen het licht 
moeten houden en de studies nog eens apart moeten bekijken voor mannen en vrouwen.  
Het moet afgelopen zijn met die “blinde vlek”, want tenslotte bestaat 50% van onze samenleving uit 
mannen en 50% uit vrouwen!  
Artsen zullen zich steeds meer bewust moeten worden dat ziektebeelden zich anders kunnen 
manifesteren bij vrouwen dan bij mannen, waarbij nascholing en onderwijs kunnen bijdragen aan 
deze kennis.  
Geneesmiddelen zullen geslachtsgericht gemonitord gaan worden waarbij onderzoekers, 
overheidsinstanties samen met farmaceutische bedrijven moeten optrekken.  
Tevens zal bewustwording van man-vrouwverschillen in de geneeskunde, maar ook in de 
maatschappij, leiden tot een betere kwaliteit van zorg, zowel voor vrouwen als vrouwen.   
 
Ik wil graag een pleidooi houden voor meer seksistisch onderzoek en ik heb, hoop ik, bijgedragen aan 
het overtuigen van “gendersceptici”.  
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Dankwoord 
Tot slot wil ik graag het dankwoord richten aan het College van Bestuur van de Vrije Universiteit en 
aan de Raad van Bestuur van het Amsterdams UMC – VUmc, met name prof Polman en het 
divisiebestuur, danken voor het in mij gestelde vertrouwen.  
Het hoofd van de afdeling reumatologie, prof van Vollenhoven, wil ik danken voor zijn rol in mijn 
benoeming en, beste Ronald, ik vind het geweldig dat je mijn oratie begeleid vanaf de vleugel en dat 
je speciaal muziek hebt uitgezocht van twee vrouwelijk componisten, namelijk bij binnenkomst van: 
Agathe Backer Gröndahl (Noorwegen, 1847-1907) Serenade, opus 15:1. Straks zult u bij het verlaten 
van de zaal horen: Carl-Maria van Weber (1786-1826): Polonaise Brillante, opus 72.  
 
Graag wil ik al mijn collega’s van de afdeling reumatologie, prof Alexandre Voskuijl, prof Willem 
Lems, dr Conny van der Laken, dr Richard van Vugt, dr Irene Bultink, prof Maarten Boers, prof Mike 
Nurmohamed, dr Paul Klarenbeek en dr Gerrit Jansen hartelijk danken voor de samenwerking. We 
mogen trots zijn op onze hooggekwalificeerde en unieke expertise in patiëntenzorg en onderzoek.  
Tevens wil ik onze secretaresses,  Ida Gaspersz-de Mik en Liesbeth op ’t Land-van Heeringen,  en alle 
medewerkers van de poli en de verpleegkundigen danken voor hun inzet en prettige samenwerking  
Dank aan de collega’s van het AMC voor het relativeren van “ons huwelijk”, de collega’s uit Reade, 
voor de gezellige lunches en de collega’s van de examencommissie van de faculteit Geneeskunde van 
de VU voor de prettige samenwerking. 
De oogartsen, met name dr Frank Verbraak en drs Sanne Wolf, wil ik danken voor de inspirerende 
samenwerking en leerzame multidisciplinaire besprekingen. 
 
Ik had hier niet gestaan zonder de inzet van alle promovendi en onderzoekers in de afgelopen jaren:  
Annemarie Jansen, Marcel van der Paardt (in memoriam), Mark Nielen, Mike Peters, Mirjam de Vries, 
Mignon van der Weijden, Christiaan van Denderen, Salima van Weelij en Sjoerd Heslinga, jullie 
hebben de bul al binnen.  
Rianne van Bentum, Tamara Rusman, Milad Baniaaman en Sebastian Ibanez: please continue your 
research and one day this floor will be yours! 
Dank aan de studenten, onder andere Wala Al Arashi en Kim Beek voor hun inzet en aan alle 
patiënten die hebben meegedaan aan de onderzoeken. 
 
Veel vrouwen hebben bijgedragen aan mijn ontwikkeling.  
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De eerste vrouw was mijn moeder, Eva geheten en naar wie ikzelf en ook mijn dochter zijn 
vernoemd. U begrijpt dat het niet toevallig is dat ik haar naam heb opgenomen in de titel van mijn 
oratie. Helaas kan ze er op deze mooie dag niet meer bij zijn, maar ze is aanwezig in ons hart.  
Graag wil ik ook noemen prof Mieke Hazes, ooit mijn copromotor en voor mij een belangrijk 
rolmodel.  
Het is ongelofelijk wat ik over man-vrouw verschillen heb geleerd bij de alliantie Gender en 
Gezondheid. Dank aan drs Jannet Vaessen van Women Inc, de onvermoeibare kracht in dit proces. 
Wat een fantastisch netwerk hebben jullie! De ontmoeting met Koningin Maxima vond ik zeer 
inspirerend en eervol.  
Dank ook aan mijn medebestuursleden van de Nederlandse Vereniging voor Gender en Gezondheid, 
waarmee we dit werk voortzetten: prof Ineke Klinge , dr Antoinette van Haren- Maassen van den 
Brink, dr Jeanine Roeters van Lennep en dr Petra Verdonk.  
Buiten het werk zijn ook veel vrouwen om lief en leed mee te delen, zoals mijn 
Helleborusvriendinnen. 
 
Uiteraard hebben ook veel mannen een belangrijke rol in mijn leven gespeeld:  
Mijn vader, lieve pap, ik ben erg blij dat je gezondheid het toe laat om bij deze dag aanwezig te zijn 
en dank voor alle liefde en steun die ik van jou en ma heb gekregen.  
Mijn broer, Hans, fijn dat je er bent.  
Ook mijn schoonouders, waaronder mijn schoonvader van 90, die mij nog steeds tips geeft over hoe 
te onderhandelen, zijn er gelukkig bij vandaag net als veel familieleden en schoonfamilie die erg 
hebben meegeleefd de afgelopen jaren.  
 
Prof Cats, dank dat u mij ooit uit een kaartenbak hebt gevist en mij als AGNIO reumatologie in Leiden 
hebt aangesteld.  Daar is het allemaal mee begonnen.  
Prof Breedveld, beste Ferry, je hebt me verleid om in opleiding te komen, mij gepusht richting 
onderzoek, maar ook de ruimte gegeven toen ik dat nodig had om meer tijd aan mijn kinderen te 
geven, onder voorwaarde dat ik mijn promotie zou afronden. We hebben beide ons woord 
gehouden. Ik ben blij dat je erbij bent vandaag. 
Prof Dijkmans, beste Ben, je hebt mij als co-assistent in 1983 laten kennismaken met de 
reumatologie, je hebt me naar Amsterdam gehaald vanuit Leiden en mij de ruimte gegeven om door 
te groeien en mijzelf verder te ontplooien, dank daarvoor.  
Prof Bijlsma, beste Hans, je hebt mijn lang gekoesterde wens naar het hoogleraarschap in gang gezet 
door een Career Track op te starten. Heel veel dank daarvoor! 
 
Uiteraard dank aan mijn lieve kinderen, Sander, Arno en Dorinde.  
Het is een groot geluk dat jullie in mijn leven zijn. Ik ben heel blij dat jullie leuke partners hebben die 
onze familie compleet maken.  
 
Last but not least, de man die altijd aanwezig was en is in dit verhaal, Robin. Dank voor je liefde en 
steun, ook als ik veel te veel aan het werk was. Gelukkig is je gezondheid weer goed en ik ben heel 
blij en dankbaar dat je naast me staat.  
 
Ik heb gezegd.  
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