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Reumatische aandoeningen worden gekenmerkt door chronische ontsteking (inflammatie) van 

verschillende gewrichten, bijvoorbeeld chronische gewrichtsreuma (reumatoïde artritis, afgekort 

RA). De gewrichtsontsteking gaat gepaard met pijn en stijfheid, en kan op den duur tot schade 

aan het gewricht leiden. De behandeling van de patiënt met een reumatische inflammatoire 

aandoening is gericht op het verminderen van de ontsteking en bestaat uit kortwerkende ´non-

steroidal anti-inflammatory drugs´ (NSAIDs) en tweedelijns antireumatische geneesmiddelen, 

DMARDs (disease modifying anti-rheumatic drugs) en biologicals (middelen die gericht zijn 

tegen eiwitten van het afweersysteem). NSAIDs bestrijden de klachten, maar kunnen geen 

gewrichtsschade voorkomen, in tegenstelling tot DMARDs en biologicals. De behandeling van 

patiënten met inflammatoire reumatische aandoeningen was vroeger beperkt tot één DMARD 

tegelijk. Tegenwoordig is de behandeling ´agressiever´: in het begin van de ziekte wordt met 

DMARDs gestart en bovendien worden combinaties van DMARDs gebruikt. Deze ´agressievere´ 

behandeling gaat wellicht gepaard met het minder voorschrijven van NSAIDs bij RA (dit 

proefschrift). Echter door de grote hoeveelheid voorschriften van NSAIDs door huisartsen, niet-

reumatologen en ´over-the-counter´ gebruik (vrij verkrijgbaar bij de drogist en apotheek), is het 

gebruik van NSAIDs nog steeds aanzienlijk.

NSAIDs zijn geneesmiddelen met een pijnstillende (analgetische) en ontstekingsremmende 

(anti-inflammatoire) werking. NSAID gebruik kan gepaard gaan met bijwerkingen, onder andere 

in het bovenste deel van de tractus digestivus, de zogeheten NSAID-gastropathie [1]. Dit omvat 

een scala van gastro-intestinale (GI) klachten (dyspepsie), zweren aan maag en twaalf-vingerige 

darm (GI-ulcera) en complicaties van ulcera (bloedingen en perforaties). Begin jaren negentig 

van de vorige eeuw ontwikkelde 20% van de NSAID gebruikers een GI-ulcus, en één op de tien 

ulcera leidde tot een complicatie. Door het destijds veelvuldige gebruik van NSAIDs, zorgde 

NSAID-gastropathie voor aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit. 

Over NSAID-gastropathie verschenen veel publicaties. Risico-inschatting op NSAID-gastropathie 

bleek van groot belang bij het voorschrijven van NSAIDs. Ook werd duidelijk welke preventieve 

strategieën bij patiënten met een hoog risico op NSAID-gastropathie mogelijk waren. 

Risicofactoren op NSAID-gastropathie zijn hogere leeftijd en GI-ulcus in de voorgeschiedenis, 

hoge dosis NSAIDs, meerdere NSAIDs tegelijk, co-morbiditeit (zoals RA), gelijktijdig gebruik van 

prednison, antistolling of specifieke serotonineheropname remmers (antidepressiva) en infectie 

met Helicobacter pylori (H. pylori) [2-8]. De belangrijkste risicofactoren op NSAID-gastropathie zijn 

hogere leeftijd en GI-ulcus in de voorgeschiedenis [2].

De preventie van NSAID-gastropathie bij patiënten met een verhoogd risico hierop kan de 

volgende mogelijke maatregelen omvatten:
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1)  Het gelijktijdig voorschrijven van een prostaglandineanaloog [9]. NSAIDs zijn 

geneesmiddelen die de prostaglandinesynthese remmen. Het prostaglandine in de maag 

wordt verantwoordelijk gehouden voor het in stand houden van de maagwand. Als de 

prostaglandinen geremd worden treedt er maagschade op. Een prostaglandineanaloog 

kan de maagschade voorkomen;

2)  Het toepassen van selectieve NSAIDs, de zogeheten cyclo-oxygenase-2-selectieve 

geneesmiddelen (COXIBs) [10,11]. NSAIDs zijn remmers van de prostaglandinesynthese 

via het enzym cyclo-oxygenase (COX). Er zijn twee COX iso-enzymen: COX-1 en COX-

2. Remming van COX-1 wordt verantwoordelijk gehouden voor de bijwerkingen op de 

tractus digestivus en remming van COX-2 voor de afname van de ontsteking. COXIBs zijn 

geneesmiddelen die selectief COX-2 remmen en in principe dezelfde werking als NSAIDs 

hebben [10,11];

3)  De toevoeging van een maagbeschermer (een protonpompremmer [12,13]  of hoge dosis 

H2-receptor antagonisten [14]);

of 4)  De behandeling (eradicatie met twee antibiotica en een maagbeschermer) van H. pylori- 

infectie [15-17]. 

De verschillende strategieën en kosten voor de preventie van NSAID-gastropathie zijn 

beschreven in Hoofdstuk 2. Ten tijde van het onderzoek waren COXIBs (nog) niet beschikbaar 

op de Nederlandse markt en was het effect van eradicatie van H. pylori als preventieve maatregel 

voor NSAID-gastropathie nog niet bekend. Het toevoegen van een protonpompremmer was de 

eerste keus in de preventie van NSAID-gastropathie bij patiënten met een verhoogd risico op 

NSAID-gastropathie [12,13]. Het voorschrijven van een prostaglandineanaloog (misoprostol) was 

een goed alternatief [9]. Misoprostol, vooral toegepast in hogere doseringen, geeft echter meer 

bijwerkingen dan een protonpompremmer [12].

Met behulp van een vragenlijst onderzochten wij de mening van reumatologen over NSAID 

gastropathie. De resultaten hiervan worden beschreven in Hoofdstuk 3. In september 1997 

werden op de najaarsdagen van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie 137 vragenlijsten 

uitgedeeld, waarvan er 98 (72%) werden ingevuld en geretourneerd. De belangrijkste risicofactoren 

op NSAID-gastropathie werden door de reumatologen en de reumatologen in opleiding herkend, 

namelijk hoge leeftijd (95%) en GI-ulcus of complicatie van ulcus in de voorgeschiedenis (100%). 

De meerderheid van de reumatologen (n=89, 90%) schreef destijds protonpompremmers, lage 

én hoge dosis H2-receptor antagonisten en prostaglandineanalogen voor ter preventie van 

NSAID-gastropathie.
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In een poging de frequentie van NSAID-gastropathie te verminderen, besloten reumatologen 

in Amsterdam, in januari 1997 gastroprotectie, met name met een protonpomp remmer 

of prostaglandineanaloog voor te schrijven aan patiënten met verhoogd risico op NSAID-

gastropathie (leeftijd ouder dan 60 jaar en/of GI-ulcus in de voorgeschiedenis). Gedurende deze 

periode onderzochten wij de incidentie van NSAID-gastropathie bij hoog risico RA patiënten 

in een cohort studie (Hoofdstuk 4). Zeven jaar later, toen COXIBs beschikbaar waren op de 

Nederlandse markt, werd opnieuw de incidentie van NSAID-gastropathie bij deze patiënten 

groep onderzocht (Hoofdstuk 5).

In 1997 werden alle 2680 RA patiënten van het Jan van Breemen Instituut (JBI) en het Vrije 

Universiteit medisch centrum (VUmc) te Amsterdam, gedurende een jaar benaderd door middel 

van vragenlijsten (elke 4 maanden één vragenlijst). Er werd gevraagd of in de afgelopen 4 maanden 

een GI-ulcus, bloeding of perforatie is opgetreden. Bovendien wordt naar medicijngebruik en GI-

klachten geïnformeerd. Er werden 8040 vragenlijsten verstuurd waarvan er 6458 (80%) werden 

ingevuld. 1856 RA patiënten retourneerden alle vragenlijsten, van hen gebruikten 1246 patiënten 

(67%) NSAIDs. De bevinding dat slechts tweederde een NSAID gebruikte was destijds min of 

meer een verrassing: de verwachting was dat, conform de destijds vigerende richtlijnen, vrijwel 

alle RA patiënten een NSAID zouden gebruiken. 731 (59%) RA patiënten hadden een hoog risico 

op NSAID-gastropathie, vanwege een eerder GI-ulcus (n=48), vanwege leeftijd ≥ 60 jaar (n= 

575) of vanwege beide (n=108). De incidentie van klinisch manifeste GI-ulcera en complicaties 

van ulcera bij hoog risico RA patiënten was in 1997 2,1%. Dit percentage was ten opzichte van 

andere studies  (2-4%) laag, zeker daar het in onze studie RA patiënten met een hoog risico 

betrof. Opvallend is dat het percentage van 2% overeen komt met het percentage GI-ulcera en 

complicaties van ulcera in de latere grote COXIB studies [10,11]. 

De helft van de hoog risico RA patiënten gebruikt naast het NSAID een maagbeschermer. De hoog 

risico RA patiënten mét gastroprotectie (357 patiënten) hadden vaker GI-ulcera en complicaties 

van ulcera (n=10) dan de hoog risico RA patiënten zonder gastroprotectie (374 patiënten, n=5). 

Waarschijnlijk betrof het een ´ernstiger´ groep (patiënten met meerdere risicofactoren op NSAID-

gastropathie; zo bleken de hoog risico patiënten met gastroprotectie vaker corticosteroïden, 

DMARDs en cardiovasculaire medicatie te gebruiken hadden ze vaker dyspepsie), en trof de 

behandelende reumatoloog om die reden gastroprotectieve maatregelen.

Bovenstaande illustreert dat de reumatoloog in de dagelijkse praktijk een zorgvuldig onderscheid 

lijkt te kunnen maken tussen de patiënt met een hoog en laag risico op NSAID-gastropathie; 

waarbij de hoog risico patiënt op NSAID-gastropathie een preventieve maatregel krijgt.
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Omdat de ontwikkelingen betreffende NSAIDs, COXIBs en protonpompremmers doorgaan en 

er in de Verenigde Staten een dalende incidentie van NSAID-gastropathie werd waargenomen 

[18], is in 2003 op vergelijkbare wijze, als beschreven in hoofdstuk 4, de incidentie van NSAID-

gastropathie bij RA patiënten in Amsterdam onderzocht en vergeleken met de gegevens uit 

1997 (Hoofdstuk 5). Er werden 12.500 vragenlijsten verstuurd en 51% (1557 patiënt jaren) 

werd ingevuld. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 61 jaar en 72% van de patiënten 

was vrouw. In deze tweede observationele cohort studie blijkt de incidentie van GI ulcera en 

complicaties van ulcera bij hoog risico RA patiënten gedaald van 2,1% in 1997 naar 1,2% in 2003 

(niet-significant verschil, p=0,3) (figuur 1). Het gebruik van ́ traditionele´ NSAIDs daalde van 67% in 

1997 naar 51% in 2003. COXIBs werden nog niet gebruikt in 1997, in 2003 gebruikten 14% van de 

RA patiënten COXIBs. In 2003 gebruikte 64% van de hoog risico RA patiënten maagbeschermers, 

wat significant hoger is dan in 1997, het was toen 49% (p<0,001). Het gebruik van de preventieve 

strategie voor NSAID-gastropathie was gestegen van 49% in 1997 naar 73% in 2003 (p<0,001). 

In 2003 gebruikte 16% van de RA patiënten biologicals en 24% van de RA patiënten combinaties 

van DMARDs. In 1997 waren er nog geen biologicals op de Nederlandse markt.

De bevinding dat het gebruik van NSAIDs in Nederland afneemt, komt overeen met  de 

uitkomsten van de studie verricht in de Verenigde Staten [18]. In figuur 1 staat het percentage RA 

Figuur 1: De daling van NSAID-gastropathie in de Verenigde Staten en Nederland
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patiënten dat met ernstige gastrointestinale aandoeningen (ernstige gastritis, gastrointestinale 

ulcera, bloedingen en obstructies) werd opgenomen in het ziekenhuis in de Verenigde Staten 

van 1980 tot 2000. Hierin zijn de incidentie cijfers van 1997 en 2003 van NSAID gastropathie  

bij RA in NL ingevoegd. De dalende trend is goed zichtbaar. Waarschijnlijk is dat de daling van 

NSAID-gastropathie het gevolg is van een betere naleving van de CBO richtlijn ´preventie NSAID-

gastropathie´ die inmiddels in Nederland geldt, alsmede een betere (agressievere) behandeling 

van RA, de introductie van COXIBs en minder H. pylori infecties.

In de Hoofdstukken 6 en 7 wordt het onderwerp (eradicatie van) H. pylori bij NSAID-gebruik 

nader belicht. 

In 1983 werd de pathogeniciteit van de bacterie H. pylori beschreven bij ontsteking van de 

maag en GI-ulcera [19]. NSAIDs en een infectie met H. pylori zijn beide belangrijke factoren in 

het ontstaan van GI-ulcera. De rol van beide factoren samen bij het ontstaan van een GI-ulcus  is 

onduidelijk [20,21].

Als bij patiënten zonder NSAID-gebruik het GI-ulcus H. pylori wordt geëradiceerd, geneest het 

GI-ulcus praktisch altijd [22]. Het effect van eradicatie wordt ingewikkelder als H. pylori positieve 

patiënten NSAIDs gebruiken. De literatuur laat zowel een voordelig als een nadelig effect van 

eradicatie van H. pylori bij NSAID geassocieerde GI-ulcera zien [15-17].

Allereerst hebben we het voorkomen van H. pylori infectie bij deze patiënten groep vastgesteld 

(Hoofdstuk 6). In de westerse wereld is een dalende prevalentie van de infectie met H. pylori 

vastgesteld [23]. In Nederland had in 1990 49% van de gezonde bloeddonoren een H. pylori 

infectie [24]. 

H. pylori kan worden aangetoond door de aanwezigheid van IgG-antilichamen tegen H. pylori 

in het bloed [25]. In 2000 was 39% van de 1214 patiënten uit ons onderzoek met reumatische 

aandoeningen en chronisch NSAID gebruik H. pylori positief. De prevalentie van H. pylori- 

specifieke IgG-antistoffen steeg met de leeftijd (40-49 jaar: 25%, 50-59 jaar: 39%, 60-69 jaar: 

42% en 70-80 jaar: 48%). De dalende prevalentie van H. pylori infectie van 49% naar 39% in de 

Nederlandse bevolking komt overeen met de wereldwijde daling zoals vermeld in de literatuur, 

onder andere door de verbeterde hygiënische omstandigheden en veelvuldig gebruik van de 

eradicatie therapie.

Teneinde eradicatie van H. pylori als mogelijke preventieve strategie voor NSAID-gastropathie 

in de dagelijkse (reumatologische) praktijk toe te passen, hebben we een groot multicenter 

gerandomiseerd dubbelblind onderzoek verricht, de zogeheten HERA studie (Helicobacter 

Eradicatie bij RA) (Hoofdstuk 7) naar het effect van eradicatie van H. pylori op de incidentie 

van NSAID-gastropathie. Patiënten met reumatische aandoeningen, chronisch NSAID-gebruik 
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én positieve H. pylori-serologie, afkomstig uit reumatologie poliklinieken in Utrecht, Enschede, 

Arnhem, Heerlen en Amsterdam, werden verdeeld in 2 groepen, de H. pylori eradicatie groep en 

de placebo groep (geen eradicatie). Patiënten in de eradicatie groep kregen een combinatie van 

2 antibiotica, amoxicilline en claritromycine, en een maagbeschermer (omeprazol) gedurende 1 

week. De placebo groep ontving identiek uitziende tabletten, echter zonder de werkzame stoffen. 

Bij het begin van de studie werden de karakteristieken van de patiënt, de ziekte, en de medicatie 

verzameld. Drie maanden na de start van de studiemedicatie ondergingen de patiënten een 

maagonderzoek (gastroscopie) om het aantal beschadigingen (ontstekingen en erosies) en ulcera 

van de slokdarm (oesophagus), maag en twaalf-vingerige darm (duodenum) te onderzoeken 

en te beoordelen of er nog een infectie met H. pylori aanwezig was. Een patiënt werd ´H. pylori 

negatief´ beschouwd wanneer de kweek op H. pylori negatief was en de IgG-antilichamen 

tegen H.pylori in het bloed niet (meer) aantoonbaar waren. Indien een patiënt tijdens de studie 

dyspepsie (maag- en darmklachten) aangaf werd een gastroscopie verricht wanneer dit klinisch 

noodzakelijk was; afwijkingen werden klinisch manifeste afwijkingen genoemd. 

De belangrijkste uitkomstmaat van de studie was de aanwezigheid van GI-ulcera na 3 maanden. 

Secundaire uitkomstmaten waren het aantal klinisch manifeste GI-ulcera, complicaties van ulcera 

(bloedingen en perforaties), dyspepsie en bijwerkingen van de studiemedicatie.

Tussen mei 2000 en juni 2002 werden 2761 potentiële patiënten gescreend op IgG-antilichamen. 

1091 patiënten (40%) waren H. pylori positief en uiteindelijk bleken 347 patiënten te voldoen 

aan de inclusie criteria van de studie. 172 patiënten werden gerandomiseerd in de eradicatie 

groep en 175 patiënten in de placebo groep. De patiëntkenmerken in de twee groepen kwamen 

overeen. Het betrof vooral vrouwen (60%) en RA patiënten (61%). De gemiddelde leeftijd was 

60 jaar. 37 patiënten (11%) hadden ooit een GI-ulcus gehad. De meest gebruikte NSAIDs waren 

diclofenac (29%), naproxen (18%) en ibuprofen (13%). 48% van de patiënten gebruikte een 

maagbeschermer in combinatie met een NSAID en 9% van de patiënten gebruikte een COXIB. 

In totaal was bij 53% van de patiënten een preventieve maatregel voor NSAID-gastropathie 

toegepast: een maagbeschermer en/of COXIB. 

Na 3 maanden werden 6 (4%) GI-ulcera in de eradicatie groep en 8 (5%) in de placebo groep 

vastgesteld (niet significant verschil, p=0,645). Geen van de patiënten ontwikkelde een klinisch 

manifest GI-ulcus, of een complicatie hiervan gedurende de studie. Het voorkomen van 

dyspepsie verschilde niet tussen beide groepen (p=0,98). De patiënten in de eradicatie groep 

rapporteerden vaker GI-bijwerkingen van de studie medicatie dan de patiënten in de placebo 

groep, respectievelijk 20% (35/172) en 2% (4/175); p<0,001). 

De belangrijkste uitkomst van de studie is dat eradicatie van H.pylori de incidentie van NSAID-

gastropathie bij chronisch NSAID-gebruik niet kon verminderen. Bovendien is in beide groepen 

bij patiënten met en zonder maagbeschermende therapie het aantal GI-ulcera opmerkelijk laag.
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Na het vaststellen van de (dalende) omvang van NSAID-gastropathie in de tijd en het zorgvuldig 

toepassen van preventieve maatregelen voor NSAID-gastropathie (onder andere door het gebruik 

van protonpompremmers en/of COXIBs) in de dagelijkse (Amsterdamse) reumatologische praktijk, 

werden  de dokter en de patiënt geconfronteerd met een ander belangrijk effect, betreffende 

NSAIDs en COXIBs. In september 2004 werd rofecoxib een COXIB, van de markt gehaald omdat 

dit geneesmiddel een verhoogd risico op hart en vaatziekten (CVD) bleek te hebben. Andere 

COXIBs en ook de ´traditionele´ NSAIDs blijken bij nadere bestudering van de literatuur ook een 

verhoogd risico op CVD te hebben [26,27].

Tegelijkertijd bleek de cardiovasculaire co-morbiditeit bij RA van groot belang en een nieuw 

aandachtspunt voor de reumatoloog. 

In de recente literatuur wordt reumatoïde artritis geassocieerd met verhoogde cardiovasculaire 

co-morbiditeit [28-30]. Factoren die hierbij een rol spelen zijn inflammatie, de ´traditionele´ 

risicofactoren op CVD, en het gebruik van NSAIDs/COXIBs. Ontsteking speelt een belangrijke rol 

in het ontstaan van aderverkalking (atherosclerose) en is waarschijnlijk een belangrijke verbinding 

tussen RA en atherosclerose [31-33]. Uit onderzoek is gebleken dat de ́ traditionele´ risicofactoren 

op CVD mogelijk meer frequent voorkomen bij RA (bijv. roken en hypertensie) [34] en dat er 

sprake is van een ´onderbehandeling´ van deze ´traditionele´ risicofactoren bij deze patiënten 

groep [29]. 

Een van de eerste onderzoeken naar de incidentie van CVD bij RA in vergelijking met de algemene 

Nederlandse bevolking staat beschreven in Hoofdstuk 8. De patiënten en de methode van 

deze studie zijn beschreven in hoofdstuk 5. Er waren 41 RA patiënten met een CV incident: 19 

patiënten hadden coronairlijden, 14 patiënten cerebrovasculairlijden en 8 patiënten perifeer 

arterieel vaatlijden. De incidentie van CV aandoeningen bij RA patiënten was 2.6%, tweemaal zo 

groot als in de algemene bevolking (1%) [35].

Patiënten met CV incidenten waren ouder (leeftijdsverschil 11 jaar), vaker van het mannelijke 

geslacht, gebruikten vaker aspirine (en andere plaatjesremmers), antistolling en/of prednison, 

rookten vaker en hadden vaker familieleden met CV aandoeningen dan de patiënten zonder 

CV aandoeningen. Patiënten met CV aandoeningen gebruikten minder vaak methotrexaat dan 

patiënten zonder CV aandoeningen. In eerdere studies werd aangetoond dat methotrexaat een 

beschermende factor voor CV ziekten is, waarschijnlijk via het verminderen van de ontsteking 

[36,37]. 

Een opvallende bevinding van deze studie was dat de patiënten die paracetamol gebruikten vaker 

middelen tegen hoge bloeddruk innemen. Recent is beschreven dat paracetamol geassocieerd 

is met hoge bloeddruk via beïnvloeding van COX-2, en een verhoogd risico geeft op CV ziekten 
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[38]. Een andere verklaring voor deze associatie is dat patiënten met hoge ziekte-activiteit meer 

pijnstilling gebruiken, en dat ze niet door de pijnstilling, maar door de ontsteking een hoger risico 

op CV ziekten hebben.

Patiënten met CV incidenten gebruiken minder NSAIDs en COXIBs dan de patiënten zonder CV 

incidenten. Dit suggereert een beschermend effect, maar is waarschijnlijk het resultaat van het 

terughoudend voorschrijven van NSAIDs aan patiënten met een reeds verhoogd risico op CV 

aandoeningen. 

In deze studie werd een tweemaal zo hoge incidentie van CV aandoeningen bij RA patiënten ten 

opzichte van de algemene Nederlandse bevolking gezien. Dit betekent dat CV risicomanagement 

bij RA noodzakelijk is.

Hoge ziekte-activiteit van RA kan worden afgemeten aan een verhoging van het C-reactieve 

proteïne (CRP), een ontstekingsparameter. CRP kan direct (CRP komt voor in de aangedane 

vaatwand) en indirect (CRP stimuleert ontstekingsfactoren) een toename van atherosclerose 

veroorzaken [39,40]. Daarnaast wordt in de literatuur melding gemaakt van de associatie van 

atherosclerose en de aanwezigheid van een H. pylori infectie [41,42]. Het is niet bekend of de 

eradicatie van H.pylori een rechtstreekse afname van atherosclerose geeft of dat gemedieerd 

wordt door gunstige effecten op het lipiden profiel. In Hoofdstuk 9 wordt daarom het effect van 

eradicatie van H.pylori op het CRP en het lipiden profiel beschreven bij 175 patiënten uit de HERA 

studie waarvan bloedmonsters beschikbaar waren. In de bloedmonsters werden het CRP en het 

lipiden spectrum (onder andere apolipoproteïne (apo) A en apo B, HDL cholesterol en apoB/apoA 

ratio) gemeten bij het begin van de studie, na drie en na 12 maanden. 83 (47%) patiënten waren 

verdeeld in de eradicatie groep en 92 (53%) patiënten in de placebo groep. De patiënten in de 

eradicatie groep hadden een significant hogere waarde van apo A na drie maanden ten opzichte 

van de patiënten in de placebo groep. Het HDL cholesterol was ook hoger in de eradicatie groep, 

maar dit verschil bereikte geen statistische significantie. Dit ging gepaard met een gunstiger 

waarde van de apoB/apoA ratio na drie maanden in de eradicatie groep, wat interessant is omdat 

in de meest recente literatuur de apoB/apoA ratio als een belangrijke voorspeller van CV ziekten 

wordt genoemd. Er was een niet-significante afname van de CRP-concentratie na drie maanden 

in de eradicatie groep. Aan het einde van de studie waren bijna alle waarden weer hetzelfde als 

bij aanvang van de studie en waren er geen verschillen meer tussen beide groepen. Het effect 

van H.pylori eradicatie op het lipiden profiel en de CRP concentratie is beperkt en voorbijgaand 

van aard bij patiënten met reumatische aandoeningen. Op basis van deze gegevens is het niet 

waarschijnlijk dat H.pylori eradicatie een wezenlijke invloed heeft op het verminderen van het CV 

risico bij patiënten met reumatische aandoeningen.
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Discussie

Dit proefschrift toont een daling van NSAID-gastropathie bij RA patiënten in zeven jaar tijd. Dit komt 

overeen met de afname van NSAID-gastropathie die is beschreven in de Verenigde Staten [18].  

Dit komt door:

1. Een striktere naleving van de richtlijn om RA patiënten met een verhoogd risico op NSAID-

gastropathie een preventieve maatregel voor te schrijven;

2. Een toename in het gebruik van protonpomp-remmers;

3. Het gebruik van COXIBs die minder schade op de tractus digestivus geven;

4. De afname van de inflammatie door een ´agressievere´ behandeling van RA;

5. Minder frequent NSAID-gebruik, waarschijnlijk door de betere behandeling van RA.

Het probleem van NSAID-gastropathie bij patiënten met RA lijkt hiermee beheersbaar en 

onder controle. Indien er behoefte bestaat aan prestatie-indicatoren, dan zou het gebruik van 

preventieve maatregelen voor NSAID-gastropathie daarvoor zeker in aanmerking komen. 

Is het probleem van NSAID-gastropathie daarmee verdwenen? Zeker niet, er zijn nog steeds veel 

opnames in het ziekenhuis van patiënten met ernstige GI-complicatie: bijvoorbeeld de oudere 

patiënt met GI-bloeding met een combinatie van NSAID(-s) en aspirine (of antistolling) gebruik, 

zonder het gebruik van een maagbeschermer [43].

Het feit dat reumatologen, onder andere door nascholing, het probleem van de NSAID-

gastropathie onder controle hebben betekent niet dat het probleem geen nadere aandacht 

behoeft. Tijdens het Amerikaanse Reumatologie Congres (ACR) in 2007 werd aangetoond dat 

het voorkomen van NSAID-gastropathie stijgt, mogelijk samenhangend met de angst voor 

cardiovasculaire bijwerkingen van COXIBs en NSAIDs. 

In een recent gepubliceerde review over incidentie en prevalentie van peptisch ulcus lijden (PUD) 

daalt de incidentie en prevalentie van ongecompliceerd PUD in de algemene bevolking door de 

daling van H.pylori infectie, maar varieert de incidentie en prevalentie van gecompliceerd PUD 

door een toename van het gebruik van NSAIDs en aspirine bij ouderen [44]. Bovendien wordt 

de richtlijn preventie van NSAID gastropathie onvoldoende nageleefd. In een observationele 

Nederlandse studie daalde de incidentie van bovenste gastrointestinale bloedingen, terwijl 

de gastrointestinale bloedingen als gevolg van ulcera gelijk bleef [45]. In tegenstelling tot de 

afname van NSAID gastropathie bij RA patiënten in groter Amsterdam, is er een toename van 

gecompliceerde PUD in de algemene bevolking, met name door een toename in het gebruik van 

NSAIDs en aspirine bij ouderen en onvoldoende preventie maatregelen (maagbeschermers). 
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De aandacht voor NSAID-gastropathie mag daarom niet verslappen en vooral bij niet-

reumatologen is nog winst in de afname van NSAID-gastropathie te behalen.

Het onderzoek beschreven in dit proefschrift laat zien dat eradicatie van H. pylori bij chronisch 

NSAID-gebruik geen afname van NSAID-gastropathie gaf. Hoewel starters van NSAIDs wel baat 

zouden kunnen hebben bij H. pylori eradicatie voor de preventie van NSAID-gastropathie [15,16], 

wordt dit in de dagelijkse reumatologische praktijk niet gedaan. Eradicatie van H. pylori bij starters 

met NSAIDs blijkt niet haalbaar, omdat patiënten die bij de reumatoloog komen vaak al een 

NSAID gebruiken. 

Een ander belangrijk aandachtspunt bij een infectie met H.pylori is dat de infectie een voorloper 

van kanker kan zijn [46,47]. Echter in de dagelijkse reumatologische praktijk wordt hier (nu) geen 

rekening mee gehouden.

Samenvattend is NSAID-gastropathie beheersbaar door 1) een betere en agressievere behan-

deling van de patiënt met RA en 2) het toepassen van preventieve maatregelen bij de hoog 

risico patiënt. Tegelijkertijd is er een ontwikkeling richting cardiovasculair risico management, dat 

vanuit drie invalshoeken aangepakt moet worden: 1) agressieve behandeling van RA, leidend tot 

onderdrukking van inflammatie, 2) het beter behandelen van de ´traditionele´ cardiovasculaire 

risicofactoren en 3) het zorgvuldig afwegen van de effecten en bijwerkingen van NSAIDs/

COXIBs.
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