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PROLIA® :  EEN NIEUWE KRACHT 
TEGEN FRACTUREN

PROLIA 60 mg oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit Naam van het geneesmiddel: Prolia 60 mg oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling: Elke voorgevulde spuit 
bevat 60 mg denosumab in 1 ml oplossing (60 mg/ml). Denosumab is een humaan monoklonaal IgG2-antilichaam geproduceerd in een zoogdiercellijn (CHO) via recombinant DNA-technologie. Hulpstoffen: IJsazijnzuur*, Natriumhy-
droxide (voor aanpassing pH)*, Sorbitol (E420), Polysorbaat 20, Water voor injecties. *[Een acetaatbuffermengsel wordt gevormd door het mengen van azijnzuur met natriumhydroxide]. Hulpstoffen met een bekende werking: Elke ml 
oplossing bevat 47 mg sorbitol (E420). Therapeutische indicaties: Behandeling van osteoporose bij postmenopauzale vrouwen met een verhoogd risico op fracturen. Prolia vermindert het risico op wervelfracturen, niet-wervelfracturen 
en heupfracturen signifi cant. Behandeling van botverlies gerelateerd aan hormoonablatie bij mannen met prostaatkanker die een verhoogd risico lopen op fracturen. Bij mannen met prostaatkanker die hormoonablatie ondergaan, 
vermindert Prolia het risico op wervelfracturen signifi cant. Dosering en wijze van toediening: Dosering: De aanbevolen dosis Prolia is 60 mg toegediend als enkelvoudige subcutane injectie eenmaal per zes maanden in dijbeen, buik of 
achterkant van de arm. Patiënten moeten voldoende calcium- en vitamine D-bevattende supplementen krijgen. Patiënten met een nierfunctiestoornis: Voor patiënten met een nierfunctiestoornis is geen dosisaanpassing nodig. Patiënten 
met een leverfunctiestoornis: De veiligheid en werkzaamheid van denosumab bij patiënten met een leverfunctiestoornis zijn niet onderzocht. Ouderen (leeftijd ≥ 65): Voor ouderen is geen dosisaanpassing nodig. Pediatrische patiënten: 
Prolia wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen (leeftijd < 18 jaar) omdat de veiligheid en werkzaamheid van Prolia bij deze patiëntengroep niet zijn vastgesteld. Remming van RANK/RANK ligand (RANKL) werd in experimenteel 
onderzoek bij dieren geassocieerd met remming van de botgroei en de tanddoorbraak. Wijze van toediening: Toediening dient te geschieden door iemand die voldoende is getraind in het geven van injecties. Voor subcutaan gebruik. 
Contra-indicaties: Hypocalciëmie. Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor één van de hulpstoffen. Bijwerkingen: Geclassifi ceerde samenvatting van de bijwerkingen: De veiligheid van Prolia is geëvalueerd bij 10.534 
postmenopauzale vrouwen met osteoporose (tot een duur van 5 jaar) en bij patiënten met borst- of prostaatkanker die behandeld werden met hormoonablatie in fase II en III placebogecontroleerde klinische onderzoeken. De volgende 
conventie is gebruikt voor de classifi catie van de bijwerkingen die in deze fase II en III klinische onderzoeken zijn gemeld: zeer vaak (≥ 1/10), vaak (≥ 1/100 tot < 1/10), soms (≥ 1/1.000 tot < 1/100), zelden (≥ 1/10.000 
tot < 1/1.000) en zeer zelden (< 1/10.000) op basis van het aantal voorvallen gedurende 1 jaar. Binnen iedere frequentiegroep en systeemorgaanklasse worden bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst. Bijwerkingen die 
zijn gemeld bij fase II en fase III placebogecontroleerde klinische onderzoeken bij vrouwen met postmenopauzale osteoporose en patiënten met borst- of prostaatkanker die hormoonablatietherapie kregen: Vaak: Infecties en parasitaire 
aandoeningen: Infectie van de urinewegen, infectie van de bovenste luchtwegen. Zenuwstelselaandoeningen: Ischias. Oogaandoeningen: Cataract1. Maagdarmstelselaandoeningen: Obstipatie. Huid- en onderhuidaandoeningen: Hui-
duitslag. Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: Pijn in de extremiteiten. Soms: Infecties en parasitaire aandoeningen: Diverticulitis1, Cellulitis1, Oorinfectie. Huid- en onderhuidaandoeningen: Eczeem. Zeer zelden: Voedings- en 
stofwisselingsstoornissen: Hypocalciëmie1. 1 [Zie Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen]. In een gepoolde analyse van data van alle fase II en III placebogecontroleerdeonderzoeken werd een infl uenza-achtige ziekte gerapporteerd 
met een incidentie van 0,006 per patiëntenjaar voor denosumab en 0,003 per patiëntenjaar voor placebo. Hoewel deze onbalans waargenomen werd in de gepoolde analyse, is dit niet waargenomen in de gestratifi ceerde analyse die 
gebruikt is om de bijwerkingen gerapporteerd hierboven te berekenen. Er zijn geen individuele onderzoeken waarbij deze onbalans is waargenomen. Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen: Hypocalciëmie: In twee fase III placeboge-
controleerde klinische onderzoeken bij postmenopauzale vrouwen met osteoporose, had na toediening van Prolia ongeveer 0,05% (2 van de 4.050) van de patiënten een daling van de serumcalciumspiegel (minder dan 1,88 mmol/l). 
Daling van de serumcalciumspiegel (minder dan 1,88 mmol/l) werd niet gemeld bij de twee fase III placebogecontroleerde klinische onderzoeken bij patiënten die hormoonablatie kregen. Huidinfecties: In fase III placebogecontroleerde 
klinische onderzoeken, bleek de totale incidentie van huidinfecties in de placebo- en de Proliagroep vergelijkbaar bij postmenopauzale vrouwen met osteoporose (placebo [1,2%, 50 van de 4.041] versus Prolia [1,5%, 59 van de 
4.050]) en bij borst- en prostaatkankerpatiënten die hormoonablatie kregen (placebo [1,7%, 14 van de 845] versus Prolia [1,4%, 12 van de 860]). Huidinfecties die leidden tot ziekenhuisopname werden gemeld bij 0,1% (3 van de 
4.041) van de postmenopauzale vrouwen met osteoporose die placebo kregen versus 0,4% (16 van de 4.050) van deze vrouwen die Prolia kregen. Deze voorvallen betroffen voornamelijk cellulitis. Huidinfecties die werden gemeld 
als ernstige bijwerkingen in de onderzoeken bij patiënten met borst- of prostaatkanker bleken een vergelijkbare frequentie te vertonen in de placebogroep (0,6%, 5 van de 845) en de Proliagroep (0,6%, 5 van de 860). Osteonecrose 
van de kaak: In het klinische onderzoeksprogramma bij osteoporose (8710 patiënten ≥ 1 jaar behandeling) was ONJ zelden gerapporteerd bij Prolia. Cataract: In één fase III placebogecontroleerd klinisch onderzoek bij patiënten met 
prostaatkanker die Androgeen Deprivatie Therapie (ADT) kregen, werd een onbalans waargenomen in de frequentie van cataract (4,7% denosumab, 1,2% placebo). Bij postmenopauzale vrouwen met osteoporose of bij vrouwen die 
behandeld werden met een aromataseremmer vanwege niet-gemetastaseerde borstkanker, werd geen onbalans geconstateerd. Diverticulitis: In één fase III placebogecontroleerd klinisch onderzoek bij patiënten met prostaatkanker die 
ADT kregen, werd een onbalans waargenomen in de frequentie van diverticulitis (1,2% denosumab, 0% placebo). De incidentie van diverticulitis was vergelijkbaar tussen de twee behandelde groepen bij postmenopauzale vrouwen 
met osteoporose en vrouwen met niet-gemetastaseerde borstkanker die met een aromataseremmer behandeld werden. Andere speciale populaties: Bij klinische onderzoeken bleek dat patiënten met een ernstige nierfunctiestoornis 
(creatinineklaring < 30 ml/min) of patiënten die werden gedialyseerd, zonder calciumsuppletie een groter risico liepen op het ontwikkelen van hypocalciëmie. Een voldoende inname van calcium en vitamine D is belangrijk voor patiënten 
met een ernstige nierfunctiestoornis en voor patiënten  die worden gedialyseerd. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Amgen Europe B.V. Minervum 7061 NL-4817 ZK Breda, Nederland. Nummers in het 
communautaire geneesmiddelenregister: EU/1/10/618/003. Datum van eerste vergunning: 26 mei 2010. Datum van herziening van de tekst: 26 mei 2010. Indeling van het geneesmiddel met betrekking tot de afl e-
vering: Aan medisch recept onderworpen geneesmiddel. Volledige productinformatie is verkrijgbaar bij: Amgen n.v. Arianelaan 5, 1200 Brussel, tel: 02/775.27.11./ 1. Prolia® SPK / 2. Cummings ST et al. N Engl J Med 2009 ;
361 :756-765 –  N Engl J Med 2009 ;361 :756-765 – Reductie van de relatieve risico op fracturen in de FREEDOM studie – n = 7.868
Verantwoordelijke uitgever: Jo Van der Veken/AMGEN/2011/2736
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gezonDheiDsclaims  
voor De botgezonDheiD

EG-verordening 1924/2006 van het Europees Parlement inzake voedings- en gezondheidsclaims voor 
levensmiddelen stelt zich tot doel deze claims te harmoniseren op Europees niveau, om niet alleen een 
goede werking van de interne markt, maar ook een hoog beschermingsniveau voor de consumenten 
te garanderen. Een gezondheidsclaim is elke vermelding die in het kader van marketing- of reclame-
campagnes wordt aangebracht op een etiket en die stelt dat het verbruik van een bepaald voedings-
middel of van één van de ingrediënten ervan een heilzaam effect kan hebben op de gezondheid.

Voor de gezondheid van het skelet is voeding heel belangrijk. Het is dus niet abnormaal dat er bij de 
Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) tal van dossiers worden ingediend om een claim te 
laten goedkeuren in het domein van de botgezondheid. Uit een analyse van de commentaren van de 
EFSA over deze dossiers blijkt dat één van de problemen voor de fabrikanten, maar ook voor de onder-
zoekers en de regulerende overheden, betrekking heeft op het ontbreken van duidelijke definities van 
mogelijke gezondheidsclaims in het domein van de botgezondheid. Een ander probleem is dat er over 
geen enkel belangrijk evaluatiecriterium eensgezindheid bestaat in dit domein. Een fractuur is uiteraard 
een afdoend criterium, maar lijkt in de praktijk niet erg nuttig om de efficiëntie van een voedingsmiddel 
zoals yoghurt te beoordelen. De meting van de minerale botdensiteit zou een interessante parameter 
kunnen zijn, maar lijkt niet perfect gecorreleerd aan het fractuurrisico of de botstevigheid. In het licht 
van deze problemen, stelde de Group for the Respect of Ethics and Excellence in Science (GREES) zeer 
onlangs duidelijke definities van gezondheidsclaims voor, naast een aantal praktische aanbevelingen 
om de methodologie van de studies over het belang van een voedingsmiddel voor de botgezondheid te 
verbeteren (Bruyère, et al. Osteoporosis International 2011).

De inspanningen van de EFSA, de verschillende expertgroepen en de fabrikanten zouden, in een nabije 
toekomst, moeten garanderen dat elke claim op het etiket van een voedingsmiddel dat binnen de EU 
wordt verkocht met gezondheidsclaims in het domein van de botgezondheid, duidelijk is en wordt 
gestaafd door geldige en afdoende wetenschappelijke bewijzen.

Olivier Bruyère en Jean-Yves Reginster
depar tement Volksgezondheidswetenschappen, ulg, liège



1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL DOLENIO 1178 mg, filmomhulde tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Eén filmomhulde
tablet bevat 1884,60 mg glucosaminesulfaat natriumchloride, equivalent aan 1500 mg glucosaminesulfaat of 1178 mg glucosamine. Hulpstof:
natrium 151 mg. 3. FARMACEUTISCHE VORM Filmomhulde tablet. Witte tot bijna witte, ovaalvormige en biconvexe filmomhulde tabletten met
breukstreep aan één zijde. De breukstreep is alleen om het breken te vereenvoudigen zodat het inslikken makkelijker gaat en niet voor de verdeling
in gelijke doses. 4.1 Therapeutische indicaties Verlichting van symptomen bij milde tot matige osteoartritis van de knie. 4.2 Dosering en wijze van
toediening Volwassenen: Eén tablet per dag. Glucosamine is niet geïndiceerd voor de behandeling van acute pijnlijke symptomen. Verlichting van de
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Focaal Fysair oeDeem  
als overbelastingsletsel  
bij jonge atleten

Anne M. Schouwenaars, Steven Claes, Johan Bellemans1 
dienst or thopedie, uZ leuven, kul

Keywords: growth plate — physeal lesion — stress injury — sports

Overbelastingsblessures van de groeischijf of fyse bij jonge sporters zijn een toe-
nemend verschijnsel. Beeldvormend onderzoek in de vorm van radiografie of een MRI-scan 
kan verschillende afwijkingen aan het licht brengen, o.a. een verbreding van de groei-
schijf, onregelmatigheden van de metafyse, microfracturen en botoedeem. Het aantonen 
en opvolgen van overbelastingsletsels tijdens de groei is van belang vanwege het risico 
op een plaatselijke, vroegtijdige sluiting van de groeischijf met een asymmetrische groei 
tot gevolg.
In deze casusbespreking richten we ons op twee jonge topatleten met een overbelastings-
letsel ter hoogte van de groeischijf van de distale femur en de proximale tibia, waarbij de  
MRI-scan als voornaamste afwijking de aanwezigheid van focaal botoedeem rondom de 
groeischijf toonde. Hoewel het in beide gevallen een fysair letsel betrof, kon geen van beiden 
geklasseerd worden volgens de welbekende salter-harrisclassificatie voor groeischijfletsels. 
Tot op heden hebben wij geen weet van gelijkaardige gevallen die zouden gepubliceerd 
zijn in de literatuur. Beide jonge atleten konden conservatief worden behandeld met volle-
dige genezing en sporthervatting op topniveau tot gevolg.

sp
or

t

InleIdInG

De motivatie van kinderen om uit te blinken in een be
paalde sport, is tegenwoordig een alledaags verschijnsel 
en wordt in sommige gevallen, bij een goed resultaat, uit
gebreid ondersteund door persoonlijke trainers en trotse 
ouders. Intense of frequente trainingsessies stellen deze 
kinderen echter bloot aan zowel acute letsels als over
belastingsblessures.

De kwetsbaarheid van het groeiende kinderlichaam en de 
verschillen ervan in vergelijking met een volwassene dra
gen bij tot het ontstaan van specifieke overbelastingsbles
sures die op jonge leeftijd kunnen voorkomen (1,2).

Het meest bekend zijn de letsels ter hoogte van de knie, met 
name onder de vorm van patellofemorale pijnklachten (chon
dromalacie patellae) en de tractieoverbelastingsletsels aan 
de apofysen (ziekte van OsgoodSchlatter en SindingLarsen 
Johanson). De groeischijven in de lange beenderen zijn even
eens kwetsbare structuren en letsels hiervan werden be
schreven in de context van verschillende sporten, waaronder 
baseball (‘little league shoulder’) en gymnastiek (‘gymnast’s 
wrist’). Naast deze blessures aan de groeischijven van de bo
venste extremiteiten, zijn er echter weinig data beschikbaar 
over overbelastingsblessures van de groeischijf ter hoogte van 
de onderste extremiteiten. Hieronder beschrijven we twee ge
vallen uit onze praktijk die omwille van het ongewone karak
ter van de afwijkingen onze bijzondere aandacht trokken.
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casus 1

Een 11jarige topturnster presenteerde zich voor de eer
ste keer op onze raadpleging met pijn aan de linkerknie 
sinds drie maanden. Er was geen trauma of ziekteperiode 
aan voorafgegaan, maar de patiënte had alle trainingen en 
competities moeten stopzetten vanwege de pijn. Sinds
dien leken haar klachten enigszins te zijn verbeterd. Ze 
bleef echter pijn ervaren bij zwaardere belasting, waarbij 
er soms zwelling en een doorzakkingsgevoel van de knie 
aanwezig was.
Bij klinisch onderzoek werd een rustig kniegewricht gezien 
zonder hydrops en met een normale beweeglijkheid en  
stabiliteit. Wel was er lokale drukpijn ter hoogte van het 
mediale tibiaplateau aanwezig.
Een MRIscan toonde een opvallende botoedeemzone ter 
hoogte van de proximale groeischijf van de tibia, centro
mediaal gesitueerd rond de fyse (Figuur 1). Door de ra
dioloog werd deze afwijking geprotocolleerd als een mo
gelijk gevolg van een trauma of een infectieus syndroom, 
maar anamnestisch leek een overbelastingsletsel het meest 
waarschijnlijk. Voor verdere evaluatie werd een aanvullende  
CTscan uitgevoerd, die echter niet veel meer toonde dan 
wat lokale fysaire densificatie zonder duidelijk nidus. 
(Figuur 2).

De diagnose van een fysair overbelastingsletsel met stress
oedeem werd gesteld en absolute rust voorgeschreven.
Tijdens de vervolgafspraak, zo’n drie maanden later, bleek 
de patiënte klachtenvrij en was zij inmiddels herbegonnen 
met zwemmen en fietsen. 
Een controleMRI na zes maanden toonde een duidelijke 
regressie van het botoedeem, waarbij er centraal enkel nog 
wat ‘hypo-intense’ fissuren weerhouden werden aan weers-
zijden van de groeischijf. De patiënte werd toegestaan 
haar trainingen te hervatten en kon negen maanden na 
de initiële consultatie weer competitief aansluiten op het 
hoogste niveau zonder restlast.

casus 2

Een 12jarige atletiekster presenteerde zich op onze raad
pleging vanwege aanhoudende last aan de rechterknie 
sinds enkele weken. De pijn was dusdanig uitgesproken 
dat trainen niet meer mogelijk was en ook in het dagelijkse 
leven kloeg ze over een zeurende pijn mediaal in de knie.
In de voorgeschiedenis was zij bij ons op 10jarige leeftijd 
conservatief behandeld geweest voor een OsgoodSchlatter, 
waarvan ze volledig genezen was. 
Bij het klinische onderzoek was er geen hydrops van de 
rechterknie, maar werd er wel lokale drukpijn weerhouden 
ter hoogte van de mediale zijde van de knie en de pes  

figuur 1: elfjarige turnster met focaal fysair oedeem ter hoogte van 
de proximale groeischijf van de tibia.

figuur 2: ct-scan bij dezelfde patiënt.
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anserinusregio. De meniscusprovocatietesten waren nega
tief en de knie was ligamentair stabiel. Verder werden er een  
pes planus en een kissing patellae opgemerkt. Steunzolen 
en kinesitherapie werden aangeraden ter behandeling van 
de klachten. 
Drie maanden later consulteerde de patiënte ons echter op
nieuw met dezelfde klachten, onverminderd in intensiteit.
Een MRIscan werd aangevraagd en deze toonde de aan
wezigheid van focaal oedeem ter hoogte van de groeischijf 
van het distale femur, centromediaal gesitueerd op de fyse 
(Figuur 3).

De diagnose van een fysair overbelastingsletsel met stress
oedeem werd gesteld en absolute rust voorgeschreven.

Tijdens de hieropvolgende zesmaandelijks afspraken werd 
de patiënte klinisch en door middel van MRIscans ge
ëvalueerd. Eén jaar later bleken de pijnklachten ver
dwenen te zijn met een volledige resolutie van het oedeem 
(Figuur 4).

Volledige sporthervatting werd toegestaan, hetgeen pro
bleem loos verliep, dusdanig zelfs dat deze atlete geselec
teerd werd voor de juniorOlympiade waar ze een vierde 
plaats behaalde. Inmiddels zijn we drie jaar na de diagnose 
en is het meisje volgroeid. Op de opeenvolgende MRI
scans kon telkens een symmetrisch vorderende fysaire 
groei worden vastgesteld. Een recente klinische en radio
grafische controle drie jaar na de initiële diagnose toonde 
finaal een normaal beëindigde groei zonder asdeviatie of 
groeiafwijking.

dIscussIe

De groeischijf is een complexe zone die erg kwetsbaar is 
voor acuut of chronisch trauma, vooral tijdens de groei
spurt (1,2). 
Salter en Harris beschreven vier verschillende lagen in 
de groeischijf: de rustende cellen van laag één proliferen 
zich in laag twee, worden hypertrofisch in laag drie, met 
een uiteindelijke enchondrale ossificatie in laag vier. Om 
de relatieve sterkte van deze vier lagen te bepalen, werden 
de groeischijven van jonge konijnen na een hyperextensie
trauma microscopisch onderzocht. Deze toonden dat 
vooral laag drie met de hypertrofische chondrocyten de 
zwakste is (3). 
Repetitieve overbelasting kan lokale ischemie veroor
zaken door een verminderde perfusie via het epifysaire of 
het metafysaire systeem. Het epifysaire systeem verzorgt 
de bloedtoevoer aan de kant van de rustende en prolife
rerende cellen in de groeischijf. Het metafysaire systeem 
ontspringt in het beenmerg en eindigt in laag vier, waar 

figuur 3: twaalfjarige atletiekster met focaal fysair oedeem ter 
hoogte van de groeischijf van de distale femur.

figuur 4: eén jaar na de diagnose is er een volledige regressie van 
het oedeem en is de patiënte klachtenvrij.
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de enchondrale ossificatie plaatsvindt. Lokale ischemie 
via het epifysaire systeem lijkt een oorzaak te zijn voor het 
ontstaan van trabeculaire botformatie met lineaire striaties 
uitlopend in de metafyse (4).
Lokale ischemie vanuit het metafysiare systeem veroor
zaakt daarentegen schade ter hoogte van de calcifiërende 
hypertrofe chondrocyten, met een opstapeling van chon
drocyten in de proliferatiezone tot gevolg, aangezien een 
verdere calcificatie niet mogelijk is. Radiografisch leidt dit 
tot onregelmatige verbreding van de groeischijf (3).

Een veelbeschreven en onderzocht fenomeen met betrek
king tot de overbelastingsletsels van de groeischijf is de 
zogenaamde ‘gymnast’s wrist’. Het betreft een overbelas
tingsletsel bij jonge gymnasten aan de groeischijf van de 
distale radius die kan leiden tot het voortijdig sluiten van 
de radiaire fyse (Madelung-like deformity) (5).
Radiografisch onderzoek toont dan dikwijls verbreding en 
vervaging van de groeischijf, cystische veranderingen aan 
de metafysaire zijde en een aflopend aspect van de distale 
epifyse. Daarnaast zijn epifysaire spurs, spleetvorming 
in de distale epifyse, metafysaire sclerotische laesies en 
lineaire striaties door de groeischijf beschreven (6,7,8).
De ‘little league shoulder’ is een minder frequente, maar 
gelijkaardige overbelastingsblessure van de groeischijf van 
de proximale humerus.
Specifiek aan beide entiteiten is echter dat de globale fyse 
betrokken is, terwijl het in onze twee gevallen om focale 
letsels ging. Opvallend op de MRIscans van onze casus
sen, was inderdaad het focale karakter van het oedeem dat 
zich zeer gelokaliseerd rondom de groeischijf bevond in de 
epifyse en de metafyse, zonder zich over de ganse breedte 
van de fyse uit te spreiden.

De aanwezigheid van focaal botoedeem op MRI vraagt 
om verdere beeldvorming in de vorm van CT om onder
liggende destructieve botpathologie uit te sluiten. De CT
scans toonden in onze twee casussen echter geen bijzon
derheden.

conclusIe

Focaal fysair oedeem van de knie is een tot op heden 
onbeschreven overbelastingsletsel van de groeischijf van 
de distale femur of proximale tibia. Het kan optreden bij 
groeiende, intensieve sporters en veroorzaakt kniepijn 
zonder afwijkingen bij klinisch onderzoek. De diagnose 
wordt gesteld op basis van het typische MRIbeeld. De 
natuurlijke evolutie is gunstig met inachtneming van rela
tieve rust. 
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Van RAISE tot Be RAISE
In 2009 werd in de RAISE-studie (Rheumatoid Arthritis: 
insights, Strategies & Expectations) aangetoond dat het 
starten van een biologische behandeling de pijn niet 
altijd volledig opheft en dat ongeveer 20% van de pa-
tiënten de pijn van de injecties slecht verdraagt.
In 2011 werd een nieuwe enquête uitgevoerd, waarin 
de ervaring van de patiënten werd gecorreleerd aan de 
mening van de artsen, met als doel de dialoog en de 
levenskwaliteit te verbeteren.
Een overzicht van de gegevens van 2 posters:
• een eerste poster betrof de ervaring in Duitsland,  

Canada en Spanje uitgaande van 239 patiënten die door 
47 reumatologen in de studie waren opgenomen (1);

• de tweede poster kwam uit België (Be RAISE) en betrof 
491 patiënten die door 67 reumatologen (ongeveer 
een derde Belgische reumatologen) in de studie wa-
ren opgenomen (2).

In de multinationale enquête werd aan de artsen  
gevraagd wat zij vonden van de mening en de noden van 
de patiënten. Dat werd gedaan in het begin van de stu-
die, en opnieuw nadat de artsen kennis hadden geno-
men van een analyse van de antwoorden die patiënten 
op een vragenlijst hadden ingevuld.

We onthouden 4 grote boodschappen:
• 94% van de patiënten heeft problemen bij de s.c. in-

jectie van hun TNF-alfa-antagonist, maar slechts 18% 
van de artsen denkt dat die problemen bestaan;

• 37% van de patiënten heeft ondanks de behandeling 
nog veel last bij het uitvoeren van dagelijkse taken;

• 25% van de patiënten zou graag hebben dat hun 
reumatoloog meer tijd uittrekt om met hen de moei-
lijkheden als gevolg van hun persisterende sympto-
men te bespreken;

• 85% van de reumatologen zei, na kennis te hebben 
genomen van de antwoorden van de patiënten, dat 
ze hun behandeling van de RA zouden herzien.

Focus op België
In de Belgische studie werd een enigszins andere 
methode gebruikt: de patiënten en de artsen vulden 
dezelfde vragenlijst in. De artsen kenden de antwoorden 
van de patiënten niet en omgekeerd. De multinationale 
studie werd uitgevoerd bij patiënten die werden behan-
deld met etanercept of adalimumab. De patiënten die 
in de Belgische studie werden opgenomen, mochten 
eender welk biologisch geneesmiddel gebruiken. Zo 
konden eventuele verschillen tussen s.c. (n = 231) en i.v. 
toediening (n = 260) worden opge spoord.

ACR 2011 (AmeRiCAn College of RheumAtology CongRess),  
ChiCAgo, 5-9 novembeR 2011
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Over het algemeen waren de patiënten tevredener over 
de mate van controle van hun aandoening dan de art-
sen (44% score ≥ 9 op een Likertschaal van 0 tot 10 ver-
sus 35%, p < 0,05), en dat verschil werd teruggevonden 
zowel bij i.v. toediening (44% versus 33%) als bij s.c. toe-
diening (45% versus 37%).
Er was echter een verschil tussen de patiënten en de 
artsen in de perceptie van de toedieningsweg wat de 
tevredenheid over de behandeling betreft. Bij de pa-
tiënten hing de mate van tevredenheid niet af van de 
wijze waarop de biotherapie werd toegediend. Zolang 
er resultaat werd geboekt, vonden de patiënten het niet 
belangrijk of de behandeling i.v. dan wel s.c. werd toe-
gediend, en dat was ook zo wat de frequentie van toe-
diening betreft. Dat contrastreert sterk met de mening 
van de artsen. Volgens de artsen hangt de tevredenheid 
af van de wijze van toediening. De artsen waren min-
der tevreden met een i.v.-behandeling dan met een s.c.-
behandeling (respectievelijk 30% score ≥ 9 versus 46%,  
p < 0,01). En dat is geen bias, want de artsen blijken stel-
selmatig minder tevreden te zijn met de i.v.-behande-
ling, ook na correctie voor de propensiteit om een i.v.-  
of s.c.-vorm voor te schrijven en voor de ziekteactiviteit 
en de toedieningsfrequentie.
De conclusie is duidelijk: patiënten en artsen denken 
niet hetzelfde van de behandeling. Goed luisteren naar 
wat de patiënten zeggen, kan alleen maar helpen om 
een beter inzicht te krijgen in hoe zij de ziekte en de 
behandeling ervaren, en om de behandeling daar beter 
aan aan te passen.

Over Simponi® (golimumab)
De eerste resultaten van de GO-SAVE-studie die werd 
uitgevoerd bij patiënten die niet goed hadden ge-
reageerd op etanercept of adalimumab, bevestigen de 
gegrondheid van de ontwikkeling van Simponi®, voor 
zover dat nog nodig zou zijn (3).
Bij de evaluatie na 14 weken vertoonde 33,5% van de 
patiënten die waren overgeschakeld op Simponi®, een 
ACR20-respons (primair eindpunt). Bij 18 en 21,5% van 
de patiënten werd die respons al verkregen na respec-
tievelijk 1 en 2 weken.
Een klinisch significante DAS28-BS-respons werd verkre-
gen bij 50,5% van de patiënten, en gemiddeld daalde 
die parameter met 1,5 (van 6,2 naar 4,7, p < 0,001). De 
HAQ-score steeg met gemiddeld 0,19 (p < 0,001); 39% 
van de patiënten vertoonde een klinisch significante 
verbetering (≥ 0,22).
Het was al bewezen dat Simponi® gunstige effecten 
heeft in de totale populatie van RA-patiënten. Simponi® 
blijkt nu dus ook een alternatief te zijn voor patiënten 
die niet goed reageren op etanercept of adalimumab.

Het totale resultaat van een studie verhult soms duide-
lijke verschillen tussen verschillende subgroepen. In de 
GO-BEFORE-studie, een fase 3-studie, werden patiënten 
die nog nooit MTX hadden gekregen, behandeld met 
de combinatie Simponi® + MTX. De ziekteactiviteit was 
evenwel lager bij de patiënten in die studie dan bij de 
patiënten in studies waarin andere biologische genees-
middelen werden getest. De vraag rijst dan ook of het 
effect van de behandeling verschilt naargelang van de 
ernst van de ziekte.
In Chicago werden de resultaten gepresenteerd van een 
analyse (4) waarin werd aangetoond dat de behande-
ling doeltreffend was ongeacht de ziekteactiviteit (de 
combinatie gaf altijd betere resultaten dan MTX alleen) 
en dat het effect over het algemeen duidelijker was bij 
de zwaarste patiënten (groter verschil tussen de resulta-
ten met de combinatie versus MTX alleen).

Deelnemen is belangrijker dan winnen, zoals Baron Pierre 
de Coubertin zei. Maar soms is het ook belangrijk dat het 
blijft duren. Dat werd aangetoond in de GO RAISE-studie 
bij spondylartritis ankylosans: bij 90% van de patiënten 
die een klinische respons vertoonden na 24 weken be-
handeling (partiële ASAS-remissie, BASDAI 50-respons, 
remissie of sterke ASDAS-CRP-respons), bleef de respons 
na 104 weken gehandhaafd dankzij s.c.-injecties van 
Simponi® om de 4 weken (5). Daarbij komt nog dat 19 
tot 35% van de patiënten die na 24 weken geen respons 
hadden vertoond, toch een klinische respons vertoonden 
tijdens de volgende weken. Dat extra succes is vooral toe 
te schrijven aan de overschakeling na 16 of 24 weken 
in de GO RAISE-studie van de placebo naar een actieve 
behandeling met Simponi®. Bij 31% tot 52% van de patiën-
ten die geen respons vertoonden op het ogenblik dat de 
behandeling werd veranderd, werd een klinische respons 
behaald.

En als kers op de taart blijkt Simponi® niet alleen doel-
treffend te zijn, maar wordt het ook goed verdragen, ook 
op langere termijn (6). Bij analyse van de samengevoegde 
gegevens van de grote studies die werden uitgevoerd bij 
RA, psoriatische artritis en SA (bijna 2.900 patiënten die 
werden behandeld met Simponi®), werd aangetoond dat 
Simponi® in een dosering van 50 en 100mg s.c. na 3 jaar 
even veilig was als in het begin van de behandeling. De 
incidentie van ernstige infecties was vergelijkbaar met wat 
werd gerapporteerd bij andere TNF-alfa-antagonisten, en 
was van dezelfde grootte als in de placebogroep. Er werd 
evenmin een hogere incidentie van huidkanker (behalve 
melanoom) of kanker in het algemeen waar genomen. Wel 
werd een hogere frequentie van lymfoom vastgesteld bij 
de dosering van 100mg.
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De kunst van het voorspellen
Bij een analyse van de BeSt-studie werd helaas aange-
toond dat een snelle radiologische verergering van een 
beginnende RA tijdens de behandeling prognostisch on-
gunstig is (7). De patiënten met een snelle radiologische 
verergering (stijging van de Sharp-van der Heijdescore 
≥ 5 na één jaar behandeling waarbij werd gestreefd naar 
een DAS28 ≤ 2,4) vertoonden tijdens de follow-up van 
8 jaar een sterkere toename van de gewrichtsschade dan 
de patiënten die aanvankelijk geen snelle radiologische 
progressie vertoonden.

Anderzijds is dat een onafhankelijke voorspeller van 
functionele handicap op lange termijn (tot 8 jaar). In de 
BeSt-studie vertoonde 22% van de patiënten een snelle 
progressie. Die patiënten hadden in het begin vaker een 
monotherapie gekregen (74% versus 41%), waren vaker 
seropositief, waren in het begin van de studie meer ge-
handicapt en meer “inflammatoir”. Ongeveer 1/3 van het 
verschil in handicap tussen de patiënten met een snelle 
radiologische progressie en de andere kon worden toe-
geschreven aan het verschil in ziekteactiviteit.

In de RADAR-studie (Recognizing and Diagnosing Anky-
losing Spondylitis Reliably), een internationale, geran-
domiseerde studie bij meer dan 1.000 patiënten, werd 
het diagnostische rendement geëvalueerd van 2 stra-
tegieën van verwijzing naar een reumatoloog in geval 
van chronische lage rugpijn (≥ 3 maanden). Die studie 
werd uitgevoerd om na te gaan of een vereenvoudigde 
initiële aanpak even vaak zou resulteren in een vroege 
diagnose van axiale spondylitis als een zwaardere ini-
tiële aanpak.
De vereenvoudigde strategie werd uitgetest bij 504 
patiënten. De patiënten werden naar een reumatoloog 
verwezen als ze één van de volgende 3 parameters ver-
toonden: inflammatoire rugpijn, HLA B27-positief en 
sacro ileïtis bij beeldvormingsonderzoek.

De zware strategie werd uitgetest bij 568 patiënten. Die 
patiënten werden naar een reumatoloog verwezen als 
ze 2 van de volgende 6 parameters vertoonden: dezelf-
de 3 parameters als bij de vereenvoudigde strategie, 
familiale antecedenten, een bevredigende respons op 
NSAID’s en extra-articulaire verschijnselen.
Het rendement van beide strategieën was erg vergelijk-
baar: 36% diagnose van axiale spondylitis bij de vereen-
voudigde strategie en 40% bij de zware strategie (8). 
De parameter die bij beide strategieën het vaakst werd 
gebruikt, was het inflammatoire karakter van de rugpijn 
(meer dan 90% van de gevallen), gevolgd door de res-
pons op NSAID’s (75%) en beeldvorming (36%) bij de 
zware strategie.
In die studie werd ook aangetoond dat de gevoeligheid, 
de specificiteit, de positieve voorspellende waarde en 
de negatieve voorspellende waarde van de combinatie 
van de 3 parameters die werden gebruikt bij de vereen-
voudigde strategie, hoger waren dan 80%.

Die resultaten zijn zeer belangrijk als we de resultaten 
op lange termijn bekijken van een vroege aanpak van 
axiale spondylartritis (9). De 39 patiënten werden eerst 
behandeld met een placebo of Remicade® (infliximab) 
gedurende 16 weken; daarna werd de behandeling 
stopgezet (behandeling met Remicade toegestaan na 
week 40 in geval van een opflakkering).
Van die patiënten werden er 25 na 5 jaar teruggezien. 
Over het algemeen was de spondylartritis goed onder 
controle (mediane BASDAI 0,65, mediane BASFI 0,50 en 
CRP < 5mg/l bij 22 patiënten) en was er geen substan-
tieel verschil in ziekteactiviteit en radiografische pro-
gressie tussen de twee initiële behandelingen. De 13 
patiënten die aanvankelijk een placebo hadden gekre-
gen, werden op het ogenblik van de evaluatie alleen 
behandeld met een TNF-alfa-antagonist, tegen slechts 
7 van de 12 patiënten die aanvankelijk Remicade had-
den gekregen. Vier patiënten die aanvankelijk Remi-
cade hadden gekregen, maakten het verder goed zon-
der TNF-alfa-antagonist (weinig of geen symptomen). 
Toch een kleine kanttekening: ‘klinisch goed’ betekent 
daarom nog niet ‘geen radiografische progressie’. Er zijn 
resultaten beschikbaar van 15 patiënten. Drie patiënten 
voldeden al in het begin van de studie aan de gewij-
zigde criteria van New York; bij de overige 12 werd een 
radiografische progressie waargenomen, waardoor er  
8 nu voldeden aan de criteria.

Figuur 1: verergering van de gewrichtsschade.

Referenties
1. Burmester G, et al. #2075.
2. Elewaut D, et al. #430.
3. Huffstutter JE, et al. #455.
4. Emery P, et al. #1210.

5. Braun J, et al. # 1227.
6. Kay J, et al. #2227.
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9. Ash ZR, et al. #1285.
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resultaten beschikbaar van 15 patiënten. Drie patiënten 
voldeden al in het begin van de studie aan de gewij-
zigde criteria van New York; bij de overige 12 werd een 
radiografische progressie waargenomen, waardoor er  
8 nu voldeden aan de criteria.

Figuur 1: verergering van de gewrichtsschade.
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Jean-Claude Lemaire
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Op het congres van het ACR 2011 stonden reumatoïde polyartritis en spondyl-
artritis op de voorgrond. Wij hebben de belangrijkste bevindingen voor u bijeengesprokkeld 
tijdens de mondelinge sessies en van posters. We geven u ook een overzicht van de actua-
liteit in dit domein en van wat een impact zou kunnen hebben op de praktijk.
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reumatoïde artrItIs

Het gebruik van strategieën gericht op een strakke controle 
en het verkrijgen van remissie heeft in grote mate bijge
dragen tot een verbetering van de prognose voor patiënten 
met reumatoïde artritis.
Al snel echter bleek dat klinische werkzaamheid alleen niet 
volstond. We moeten ook de geleidelijke vernietiging van de 
gewrichten vertragen, of in het beste geval voorkomen. De 
aantasting van de gewrichten leidt immers tot lichamelijke 
en psychosociale handicaps, de twee meest desastreuze ge
volgen van slecht gecontroleerde reumatoïde artritis.
Om deze doelstelling te realiseren, is het noodzakelijk om 
patiënten met een hoog risico op gewrichtsbeschadiging 
snel en op een veilige manier op te sporen. Vandaar dat zo
veel nadruk wordt gelegd op onderzoeken waarin een pre
dictieve waarde wordt toegekend aan bepaalde kenmerken 
van de ziekte of van de patiënt.

noG steeds: roken
Een Catalaans onderzoeksteam volgde 156 patiënten die 
sinds minder dan 2 jaar aan reumatoïde artritis leden 
en die de klassieke basisbehandeling en laaggedoseerde 
cortico therapie kregen (1). De radiografische progressie ter 
hoogte van de handen en de voeten werd gemeten op 1 en 
2 jaar, op basis van het rookstatuut.
Bij rokende patiënten wezen de resultaten op een snellere 
radiografische progressie, die werd bevestigd door een aan
tal erosies op 2 jaar dat significant hoger was bij rokers dan 
bij nietrokers (1,2 ± 1,7 versus 0,7 ± 1,7, p = 0,04). De ho
gere radiografische score (score van Larsen-Scott) bevestigt 
eveneens de schadelijke rol van roken – het numerieke ver
schil was echter niet significant (7,4 ± 12,9 versus 4,2 ± 6,7).
Deze verschillen worden vastgesteld terwijl de activiteits
niveaus (DAS 28 en EULARrespons) vergelijkbaar waren 
voor rokers en nietrokers.
Roken verhoogt niet enkel het risico op reumatoïde artritis, 
het bevordert ook de radiografische progressie ervan.

korte omWeG lanGs de GenetIca
Gedeelde epitoop en radiografische progressie
Een team uit Texas onderzocht de mogelijke associatie 
van een gedeelde HLA-DRB1-epitoop en de radiografische  
articulaire progressie bij reumatoïde artritis. Ze gebruikten  
hiervoor de gegevens van patiënten die op consultatie 
kwamen en die werden uitgenodigd voor een jaarlijkse  
followup (2).
Van de 779 gepolste patiënten ondergingen er 718 zowel 
initiële als vervolgradiografieën van de handen (gemiddeld 
4,1 per patiënt), alsook een HLAtypering.
Het betrof voornamelijk vrouwen (71%); de gemiddelde 
leeftijd bedroeg 57 jaar en de reumatoïde artritis was ge
middeld 9 jaar aanwezig.

De Sharpscore werd gebruikt om de dynamiek van de glo
bale gewrichtsaantasting te evalueren. Die bedroeg aan
vankelijk gemiddeld 55, maar met zeer grote individuele 
verschillen (uitersten: van 0 tot 294). De gemiddelde jaar
lijkse progressie van deze score bedroeg 4,5 eenheden (CI 
95% 4,3 – 4,7) en de onderzoekers toonden aan dat de pro
gressie significant groter was bij proefpersonen die drager 
waren van de gedeelde epitoop: 4,8 (CI 95% 4,6 tot 5,0) 
versus 3,7 (CI 95% 3,4 tot 4,1) bij niet-dragers, p ≤ 0,001.

IL-15-polymorfismen en gewrichtsvernietiging
De verhoogde IL15concentratie in het serum en het ge
wrichtsvocht, de positieve correlatie hiervan met de activi
teit van de reumatoïde artritis en het vermoeden dat IL15 
waarschijnlijk een rol speelt in de genese van osteoclasten, 
doen veronderstellen dat het gen dat voor dit interleukine 
codeert, een rol speelt in gewrichtsvernietiging bij reuma
toïde artritis.
Om deze hypothese te verifiëren, werden vier onafhanke
lijke cohorten onderzocht (met in totaal 1.468 patiënten en 
4.885 röntgenfoto’s van handen en voeten) (3).
In exploratieve analyses konden 25 mogelijk betrokken 
genetische varianten worden geïdentificeerd, waarvan er  
5 significant waren geassocieerd met de vernietiging van 
de gewrichten.
Voor 4 hiervan werd een bevestiging verkregen: 
 Bij één bleven de gewrichten tot op zekere hoogte ges

paard: minder hoge jaarlijkse progressie: 0,96; CI 95% 
0,92 tot 0,99; p = 0,01.

 Drie waren geassocieerd met een hogere mate van jaar
lijkse gewrichtsvernietiging: 1,17; CI 95% variabel, maar 
altijd tussen 1,02 en 1,12; p = 0,01 voor alle varianten.

espoIr, een perfecte naam voor een cohortstudIe
Tussen 2002 en 2005 werden in de Franse cohortstudie 
ESPOIR (Etude et Suivi des POlyarthrites Indifférenciées  
Récentes) 813 patiënten met beginnende reumatoïde 
artritis opgenomen (< 6 maanden). Van deze patiënten 
werden er 398 behandeld met methotrexaat (MTX) of 
leflunomide gedurende ten minste 3 maanden in de loop van 
het eerste jaar van de followup. De gemiddelde progressie 
van de Sharpvan der Heijdescore bedroeg tijdens deze 
periode 1,7. Wel vonden de onderzoekers 46 patiënten 
(11,6%) bij wie op de röntgenfoto’s een snelle progressie 
van de structurele schade te zien was (4).
Deze snelle radiografische ‘progressors’ werden geken
merkt door een verhoging van ten minste 5 punten op de 
score in de loop van het eerste jaar van de followup.
Op basis van een analyse van de gegevens van deze patiën
ten kon een predictiemodel worden opgesteld, gebaseerd 
op de beoordeling van 4 belangrijke elementen: typische 
erosies (ja of neen), ACPAstatuut (+ of ), CRPwaarde 
(< 4, tussen 4 en 32, ≥ 33) en aantal gezwollen gewrichten 
(< 14, 14 tot 19, ≥ 20).
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Op basis van dit model kunnen de patiënten worden 
opgespoord die een hoog risico op snelle radiografische 
progressie vertonen.

OpspOring van synOvitis en erOsies
De aanwezigheid van synovitis en erosies zijn predictieve 
factoren voor het verschijnen van gewrichtsaantasting. 
Deze verschijnselen vroeg opsporen, is dus nuttig om de 
meest geschikte strategieën in te voeren die de vernietiging 
van de gewrichten afremmen of stoppen.

Een domein waarin beeldvorming koning is…
Een FransDuits team evalueerde de geschiktheid van 
energieDoppler om zeer kleine botdefecten op te sporen 
en om een onderscheid te maken tussen fysiologische en 
pathologische corticale rupturen ter hoogte van de hand 
(5). Beelden gemaakt met een hoogresolutiemicroscanner 
deden dienst als referentieonderzoek.
Deze studie leverde twee belangrijke bevindingen op.
 Het feit dat de twee onderzoeken goed overeenstem

den, bevestigt de geschiktheid van echografie om ero
sies op te sporen, en de kennis die zo werd verworven, 
maakt de weg vrij voor het opzetten van studies om de 
techniek te valideren als een instrument om erosies in 
een vroeg stadium te detecteren.

 Dankzij de uitgevoerde onderzoeken kon een soort type
profiel van de botdefecten worden opgemaakt op morfo
logisch en ruimtelijk vlak, bij normale proefpersonen 
en patiënten met reumatoïde artritis. Dit zal een waar
devol hulpmiddel zijn om een snelle en betrouwbare 
echografische diagnose te stellen.

… maar waar ook het klinisch onderzoek niet 
moet onderdoen
De prestaties van beeldvormingstechnieken mogen niet 
doen vergeten wat er bereikt kan worden met een een
voudig, maar zorgvuldig klinisch onderzoek. Getuige daar
van de resultaten van een interessante, FransBelgische 

prospectieve studie waarin de predictieve waarde van 
synovitis werd geëvalueerd naargelang het ging om een 
klinisch dan wel een echografisch gewrichtsonderzoek (6).
De studie bevestigt, weinig verrassend, dat de aanwezigheid 
van synovitis een predictieve factor is voor gewrichtsver
nietiging. De resultaten wijzen echter vooral uit dat een 
zorgvuldig klinisch onderzoek een even performante pre
dictiewaarde heeft als een echografie tijdens het eerste on
derzoek. Maar – en dit is waarschijnlijk het gevolg van de 
resorptie van de ontsteking – na 4 maanden behandeling 
heeft enkel een echografie in B-modus nog een significante 
predictieve waarde. De predictieve waarde van een klinisch 
onderzoek en energieDoppler is nog steeds aanwezig, 
maar niet langer statistisch significant.
De boodschap is duidelijk: ondanks de wonderen van de 
medische beeldvorming is een klinisch onderzoek nog 
steeds nuttig.

spondylartrItIs

Eerste belangrijke punt: ankyloserende spondylartritis 
wordt steeds zeldzamer. Niet omdat de incidentie ervan af
neemt, maar omdat ze tegenwoordig axiale spondyl artritis 
wordt genoemd. Dankzij de naamsverandering kunnen 
de vormen met vertebrale radiografische tekens (die vaak 
overeenstemmen met relatief late stadia) en de vormen 
zonder radiografische tekens worden samengebracht onder 
dezelfde noemer, voor zover aan de ASAScriteria (Assess-
ment of SpondyloArthritiS) is voldaan.
Wij vermelden in dit verband nog dat de specificaties van 
de variabelen die worden gebruikt in de ASAcriteria, 
onlangs werden herzien en gepreciseerd en dat alles be
schikbaar is in de vorm van dia’s die u kunt downloaden 
op de website van de ASAS International Society (www.
asasgroup.org/education.php?id=04).

tabel 1: Geschatte probabiliteit van rrp.

0,13 0,15 0,35 0,38 0,41 0,69

0,12 0,13 0,33 0,36 0,39 0,67

0,05 0,06 0,18 0,19 0,22 0,47

0,04 0,05 0,14 0,16 0,18 0,41

0,04 0,05 0,13 0,14 0,16 0,39

0,02 0,02 0,06 0,07 0,08 0,21

SJC < 14 14 ≥ SJC < 20 SJC ≥ 20 SJC < 14 14 ≥ SJC < 20 SJC ≥ 20

RRP Probability     ■  > 40%     ■  > 20%     ■  > 10%     ■  < 10%

CRP ≥ 33

4 ≤ CRP < 33

CRP < 4

CRP ≥ 33

4 ≤ CRP < 33

CRP < 4

ACPA

+

ACPA

-

Absence of typical RA erosion on X-ray Presence of typical RA erosion on X-ray
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GeWrIchtssparInG, nsaId’s en antI-tnf  
bIj spondylartrItIs
De komst van de antiTNF’s, en vervolgens andere biolo
gische behandelingen, heeft de aanpak van inflammatoire 
vormen van reuma radicaal veranderd. En wel zodanig 
dat sommige behandelingen ons vroegere therapeutische 
arsenaal vrij snel naar de prullenmand hebben verwezen. 
Op het ACRcongres van 2011 werden de structurele troe
ven van NSAID’s bij axiale spondylartritis belicht in twee 
onafhankelijke onderzoeken.
Een eerste studie was het Duitse onderzoek (7) bij 164 pa
tiënten met axiale spondylartritis (88 met en 76 zonder ra
diologische aantasting). De gegevens van de initiële radio
grafieën van de wervelkolom, en vervolgens die van twee 
jaar later (blinde lezing door twee onafhankelijke radiolo
gen), werden gekruist met de consumptie van NSAID’s tij
dens deze periode, geëvalueerd op een score van 0 tot 100.
De radiografische progressie op 2 jaar blijkt duidelijk 
geringer te zijn bij patiënten met radiologische tekens 
die veel NSAID’s hadden genomen (score > 50), geringer 
alvast dan bij patiënten die minder NSAID’s hadden geno
men (score ≤ 50): respectieve progressie van de Modified 
Stoke Ankylosing Spondylitis Spine Score (mSASSS) met 
0,02 versus 0,96. Tegelijk was bij de grootgebruikers het 
percentage patiënten dat meer dan 2 punten was geste
gen, lager (8,3% versus 21,9%), net zoals het aantal nieuwe 
syndesmofyten (4,2% versus 15,6%). Dit voordeel van het 
gebruik van NSAID’s bleef behouden, ook wanneer er  
rekening werd gehouden met het initiële aantal syndesmo
fyten, de rookstatus en de CRPconcentratie.
Deze structurele invloed van de inname van NSAID’s werd 
niet vastgesteld in de groep patiënten die geen initiële ra
diografische aantasting vertoonden.
Deze bevindingen suggereren dat de inname van NSAID’s 
de radiologische progressie ter hoogte van de wervelkolom 
bij axiale spondylartritis vermindert en dat het continue 
gebruik ervan heilzaam is bij patiënten met een risico op 
radiografische progressie omwille van de aanwezigheid 
van syndesmofyten of hoge CRPconcentraties.
De resultaten van een kleinschaligere, Canadese studie 
liggen in dezelfde lijn (8). Dit keer betrof het 40 patiën
ten met axiale spondylartritis, die werden behandeld met 

antiTNF’s. Ook hier kon de evolutie van de mSASS wor
den gevolgd met initiële radiografieën, en vervolgens na 
twee jaar. De helft van de patiënten bleef NSAID’s nemen 
boven op hun antiTNFbehandeling; de andere helft niet. 
Na 2 jaar bedroeg de progressie van de mSASSS 0,2 bij 
de patiënten die waren doorgegaan met het nemen van 
NSAID’s. Bij diegenen die dat niet deden, bedroeg deze 3.
Deze studie staaft dus de hypothese dat langdurige in
name van NSAID’s een heilzaam structureel effect heeft, 
een positief aspect, dat moeten worden afgewogen tegen 
het risico op complicaties van NSAID’s, vooral bij langdu
rig gebruik. De studieresultaten wijzen er ook op dat – in  
tegenstelling tot wat wordt vastgesteld bij reumatoïde  
artritis – antiTNF’s geen structureel effect hebben bij 
axiale spondylartritis.
Het voorgaande betekent alleszins niet dat het gebruik van 
deze geneesmiddelen in twijfel moet worden getrokken, 
enerzijds omdat de meeste gevallen van axiale spondylar
tritis ook een perifere component hebben, waarop anti
TNF’s een effect kunnen hebben, en anderzijds omwille 
van hun bewezen effect op klinisch vlak (ziekteactiviteit, 
gewrichtspijn, levenskwaliteit). Bij wijze van voorbeeld 
citeren we de gerandomiseerde, multicentrische, interna
tionale studie van fase 3 – ABILITY 1 – bij 185 patiënten 
met axiale spondylartritis zonder radiografische letsels 
(patiënten die voldeden aan de ASAScriteria maar niet 
aan de gewijzigde New Yorkcriteria) die gemiddeld ten 
minste 10 jaar aan de ziekte leden (9). Deze patiënten kre
gen ofwel Adalimumab (40mg om de twee weken), ofwel 
een placebo. Op 12 weken bleek dat er meer patiënten  
waren met een ASAS 40respons (hoofdcriterium), een 
ASAS 20respons en partiële ASASremissie in de actieve 
behandelingsgroep.
De analyse wijst op een mogelijke betere respons bij de 
jongste patiënten (< 40 jaar), met een ziekteevolutie van 
minder dan 5 jaar en een hoge CRPwaarde. Patiënten met 
op MRI gedocumenteerde letsels vertonen daarentegen 
geen betere respons op de behandeling.
AntiTNF’s zijn overigens klinisch en radiologisch doel
treffend bij psoriatische artritis.
In aansluiting op wat werd vastgesteld bij reumatoïde 
artritis, is hun effect des te sterker als ze vroeg worden  

tabel 2: Gerandomiseerde, multicentrische, internationale studie van fase 3: abIlIty 1.

ada pbo p

asas 40 36,3% 14,9% < 0,001

asas 20 51,6% 30,9% 0,004

partiële remissie asas 16,5% 5,3% 0,014

basdai 50 35,2% 14,9% 0,001
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gebruikt, zoals blijkt uit een analyse van de PRESTAstudie 
bij alle proefpersonen die etanercept kregen (10).
Wat hun structurele effect bij deze aandoening betreft, 
werd in Chicago in een studie naar golimumab geïllus
treerd dat op 24 weken de patiënten uit de golimumab
groep significant minder radiografische letsels hadden dan 
de patiënten uit de placeboarm. Tegelijk bleek het aantal 
patiënten zonder progressie lager te zijn in de placeboarm 
– 66% versus 80% in de golimumabarm (11).

roken Is schadelIjk voor de GezondheId
In het hierboven vermelde Canadese onderzoek (8) waren 
de aanwezigheid van initiële radiografische letsels, hoge 
concentraties van ontstekingsmarkers en roken de voor
naamste predictieve factoren voor radiografische progressie.
Diezelfde predictieve factoren werden teruggevonden en 
gehiërarchiseerd in een studie bij 210 proefpersonen (12). 
Het relatieve risico op radiografische progressie ligt zes
maal hoger als er bij aanvang syndesmofyten aanwezig 
zijn, viermaal hoger in geval van verhoogde ontstekings
markers en 2,2 keer hoger bij patiënten die > 10 sigaret
ten/dag roken (geen invloed bij het roken van minder dan 
10 sigaretten/dag).
Nog steeds in verband met roken, blijkt dat van de proef
personen die waren opgenomen in de Franse cohortstudie 
DESIR (DEvenir des Spondyloarthropathies Indifferen-
ciées Récentes), de 37% rokers werden gekenmerkt door 
een vroegere verschijning van de ziekte (gemiddeld ∆ 3 
jaar), door hogere ziekteactiviteitscriteria dan nietrokers 
(BASDAI 4,6 versus 4,3), een minder goed functioneel  

statuut (BASFI 3,4 versus 2,8) en een minder goede levens
kwaliteit (13).
Op MRI is de ontsteking van de sacroiliacale gewrichten 
en de wervelkolom erger bij rokers. En hoewel het gebruik 
van NSAID’s bij rokers en nietrokers vergelijkbaar was, 
hadden rokers een hogere mSASSS (1,4 versus 0,9).
Omdat roken een wijzigbare factor is, is een gesprek hier
over misschien niet volledig nutteloos.

GelIjkheId van de seksen Wordt nIet altIjd 
GeverIfIeerd
Een andere analyse van het DESIRcohort wijst uit dat 
mannen en vrouwen minder gemeenschappelijke punten 
hebben dan verschillen op het vlak van ankyloserende 
spondylartritis (14).
Gelijkheid voor anciënniteit van de manifestaties, HLAB27
positiviteit, respons op NSAID’s, mobiliteit van de wer
velkolom, de aanwezigheid van perifere aantasting, van 
enthesitis en extraarticulaire tekens.
Vrouwen onderscheiden zich wel van mannen door een 
gemiddelde BASDAI, een hogere BASDAIvermoeidheid 
en BASFI, sterkere axiale en perifere pijn, minder goede 
scores op levenskwaliteit en frequentere aantasting van de 
cervicale zone en de bilzone.
Op klassieke radiografie komt sacro-iliacale aantasting 
vaker voor bij mannen. Die lossen vrouwen ook af op het 
vlak van ontsteking op MRI voor alle axiale locaties (sacro
iliacaal, lumbaal, thoracaal en cervicaal).
Uiteindelijk is spondylartritis klinisch duidelijker bij vrou
wen, maar radiologisch meer uitgesproken bij mannen.
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F o r u m

Wervelfracturen worden geassocieerd met een 
ernstige morbiditeit (1) en een aantasting van de 
levenskwaliteit. Als deze wordt geëvalueerd aan de 

hand van de vragenlijst EQ-5D HSV, is de score vergelijkbaar met 
die van reumatoïde artritis, perifere arterïele ziekte, nierfalen 
met nood aan dialyse of chronische longaandoening (2). Boven-
dien worden wervelfracturen, net zoals heupfracturen, in ver-
band gebracht met een toename van het overlijdensrisico (3) (4).
Antecedenten van wervelfracturen worden geassocieerd met een 
grotere kans op latere fracturen, vooral als ze zich recent hebben 
voorgedaan: als een morfometrische diagnose van een fractuur 
wordt gesteld, wordt het risico op een nieuwe fractuur binnen 
het jaar geraamd op 20% (5). Dat pleit voor een vroegtijdige the-
rapeutische interventie.
Ondanks de morbiditeit en mortaliteit die ze veroorzaken, wor-
den wervelfracturen, zodra ze gediagnosticeerd zijn, niet altijd 
vermeld in de medische dossiers. In sommige gevallen worden ze 
zelfs niet behandeld (6).

Verschillende radiografische methodes
Heel wat wervelfracturen worden nooit gediagnosticeerd. Ze 
kunnen zich immers voordoen na een onschuldig letsel, of zelfs 
zonder letsel, en genereren slechts in 1 op de 3 gevallen klinische 
manifestaties. Daarom is beeldvorming een belangrijk aspect 
van de diagnose, zeker omdat de gevolgen van een radiologische 
fractuur bijna identiek zijn aan de gevolgen van een klinische 
fractuur (1).

Volgens Piet Geusens (Maastricht, Nederland en Hasselt, België), 
bestaan er verschillende radiografische methodes om osteoporo-
tische wervelfracturen te evalueren: visuele interpretatie, de 
semi-kwantitatieve analyse van Genant, de kwantitatieve analyse 
van Jiang, gedigitaliseerde radiomorfometrie en wervelanalyse 
door bifotonische absorptiometrie. Al deze methodes hebben 
hun voor- en nadelen (7).
Wervelanalyse door bifotonische absorptiometrie wordt geasso-
cieerd met minder straling en maakt zowel een botdensitometrie 
als de diagnose van wervelfracturen mogelijk. Thoraxfracturen 
daarentegen worden minder duidelijk weergegeven. De repro-
duceerbaarheid van de techniek is bevredigend. Hetzelfde geldt 
voor de resolutie, hoewel die lager is dan die van de standaard-
radiografie. De negatieve voorspellende waarde van wervelana-
lyse door bifotonische absorptiometrie is bijzonder hoog. Anders 
gezegd, als het onderzoek negatief is, heeft het niet veel nut om 
een radiografie uit te voeren. Bestaat evenwel het vermoeden 
van een fractuur, dan is een radiografie aangewezen om de diag-
nose met zekerheid te kunnen stellen.

Antiresorptieve behandeling  
of anabolica
Het verlies aan connectiviteit van het trabeculaire netwerk speelt 
een doorslaggevende rol in de botfragiliteit verbonden aan  
osteoporose. Antiresorptieve behandelingen hebben hun nut als 
ze tijdig worden toegediend, d.w.z. voordat het connectiviteits-
verlies wordt vastgesteld. Zodra de connectiviteit gebroken is, 
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kan ze onmogelijk worden hersteld met een antiresorptieve 
behandeling. Een behandeling met anabolica daarentegen, die 
de botvorming stimuleert, is volgens Astrid Fahrleitner-Pammer 
(Graz, Oostenrijk) wel geschikt om de verbindingen tussen de 
trabekels te herstellen.

De twee gezichten van het parathormoon
“Het parathormoon kunnen we een beetje vergelijken met de god 
Janus. Die had twee gezichten: het ene was naar het licht gericht, 
het andere naar de duisternis”, aldus A. Fahrleitner-Pammer. 
Hoewel parathormoon een belangrijke rol speelt bij het opvan-
gen van een eventueel calciumtekort van het organisme, wordt 
zijn inwerking op het bot beïnvloed door de farmacokinetica. Bij 
ratten bevordert de blootstelling aan humaan parathormoon 
gedurende 1 à 2 uur de osteoblastische activiteit en heeft ze een 
anaboliserend effect, terwijl een continue perfusie de activiteit 
van de osteoclasten en het botverlies stimuleert (8). Als we teri-
paratide (recombinant parathormoon) subcutaan toedienen aan 
gemenopauzeerde vrouwen, zien we gedurende enkele uren  
een piek in de plasmaconcentratie. Daarna verdwijnt de teripara-
tide uit de circulatie, terwijl de endogene parathormoonspiegel  
weinig varieert (9).

Anabolica om fracturen te voorkomen
De behandeling van postmenopauzale osteoporose met teripa-
ratide bij patiëntes met antecedenten van wervelfracturen, ver-
hoogt de minerale botdensiteit en verlaagt het risico van nieuwe 
wervel- en niet-wervelfracturen (10). Het preventieve effect op 
niet-wervelfracturen doet zich pas voor na 8 à 10 maanden en is 
slechts significant na 18 à 20 maanden. Dit houdt verband met 
een wijziging in de botgeometrie die pas na enige tijd optreedt. 
Na stopzetting van de behandeling blijft het preventieve effect 
overigens behouden (11).

Een effect op lumbago
Bijna dagelijks optredende lumbago werd gerapporteerd door 
vrouwen met osteoporotische fracturen (2). In bijna de helft van 
de gevallen ging het om ernstige lumbago. Lumbago is dus een 
belangrijke evaluatieparameter.
Een meta-analyse toonde aan dat teriparatide superieur is aan 
andere geneesmiddelen (bijvoorbeeld bisfosfonaten), die bij os-
teoporose worden gebruikt om de lumbago te controleren (12). 
Dit heilzame effect treedt al snel op en draagt bij tot een betere 
levenskwaliteit.

In de dagelijkse praktijk
Bente Langdahl (Aarhus, Denemarken) verwees naar EFOS (“Eu-
ropean Forsteo Observational Study”), een prospectieve observa-
tionele studie die het effect van teriparatide evalueerde bij 1.645 
vrouwen met postmenopauzale osteoporose (2). De beslissing 
om teriparatide te gebruiken werd overgelaten aan de onderzoe-
ker. De duur van de behandeling bedroeg 18 maanden, net zoals 

de follow-up na de behandeling. Het gemiddeld aantal eerdere 
fracturen bedroeg 2,9. Het betrof voornamelijk wervelfracturen, 
een indicatie die in de meeste deelnemende landen erkend is. 
Zeventig procent van de vrouwen werd behandeld met een bis-
fosfonaat. Ondanks de fractuurantecedenten, kreeg slechts 70% 
van hen calcium en vitamine D.
EFOS toonde een significante daling aan van de incidentie van 
fracturen tijdens de opeenvolgende periodes van zes maanden 
behandeling (0-6 maanden, 4,6%; 6-12 maanden, 3,5%; 12- 
18 maanden, 2,8%) (13). Deze daling wordt geassocieerd met 
een vermindering van de ernst en de frequentie van de lumbago, 
reeds na drie maanden, en met een significante verbetering van 
de levenskwaliteit.
Na 18 maanden behandeling met teriparatide, koos 63,3% van 
de onderzoekers voor een bisfosfonaat en 85% voor calcium en 
vitamine D. Tijdens de follow-up van 18 maanden na de behan-
deling, bleek dat de incidentie van fracturen nog verder daalde. 
De vermindering van de intensiteit en de frequentie van de lum-
bago bleef behouden.
Het voordeel van de behandeling met teriparatide werd zowel 
waargenomen bij vrouwen die eerder waren behandeld met 
bisfosonaat, als bij vrouwen die deze behandeling niet hadden 
gekregen (14). Bij de vrouwen onder corticoïden (18,6%) werd 
een daling van de fractuurincidentie vastgesteld tijdens de  
follow-up na de behandeling (15). Het voordeel in termen van 
lumbago en levenskwaliteit was aanwezig, ongeacht of cortico-
therapie werd toegediend of niet. Het voordeel in termen van 
fracturen, lumbago en levenskwaliteit, ten slotte, was aanwezig 
bij zowel vrouwen boven de 75 jaar als bij vrouwen jonger dan 
75 (16).

Dit is een conferentieverslag waarmee we meer informatie wil-
len verstrekken over het onderzoek. Het is mogelijk dat sommige 
gerapporteerde gegevens niet zijn gevalideerd door de Belgische 
autoriteiten.
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borstkas en mediastinumaandoeningen: Soms: astma en gerelateerde symptomen (zoals piepen en bronchiale hyperactiviteit); Zelden: interstitiële longziekte; Maagdarmstelselaandoeningen: Vaak: verstopping, dyspepsie, pijn in maag, darmen 
of buik; Soms: ontstekingen van de maag of darmen (zoals gastritis en colitis), gastro-esofageale reflux, stomatitis; Lever- en galaandoeningen: Vaak: toename van alanine-aminotransferase, toename van aspartaataminotransferase; Soms: 
cholelithiase, leveraandoeningen; Huid- en onderhuidaandoeningen: Vaak: alopecia, dermatitis, jeuk, rash; Soms: psoriasis (nieuw optreden of verergering van al bestaande psoriasis, palmar/plantar en pustulosa), urticaria, vasculitis (cutaan); 
Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: Zelden: lupusachtig syndroom; Nier- en urinewegaandoeningen: Soms: Blaasaandoeningen; Zelden: Nieraandoeningen; Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen: Soms: 
 borstaan doeningen, menstruatiestoornissen; Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Vaak: koorts, asthenie, reacties op de injectieplaats (zoals erytheem, urticaria, verharding, pijn, bloeduitstorting, pruritus, irritatie en 
paresthesie op de injectieplaats), verminderde heling, vervelend gevoel op de borst; Letsels, intoxicaties en verrichtingscomplicaties: Soms: botbreuken. *: Waargenomen bij andere TNF-blokkers, maar niet bij klinische studies met golimumab.  
Omschrijving van geselecteerde bijwerkingen Infecties Infectie van de bovenste luchtwegen was de bijwerking die het vaakst werd gemeld tot en met week 16 van fase III-onderzoeken bij RA, PsA en AS. Deze bijwerking trad op bij 7,2 % 
van de met golimumab behandelde patiënten (incidentie per 100 proefpersoonjaren: 26,3; 95 % CI: 22,1, 31,2), vergeleken met 5,8 % van de controlepatiënten (incidentie per 100 proefpersoonjaren: 22,9; 95 % CI: 16,6, 30,7). In gecontroleerde en 
niet-gecontroleerde delen van de onderzoeken met een mediane follow-up van ongeveer 3 jaar was de incidentie van bovenste luchtweginfecties voor patiënten behandeld met golimumab 17,4 per 100 proefpersoonjaren; 95% CI: 16,4, 18,6.  
Bij gecontroleerde fase III-onderzoeken bij RA, PsA en AS werden tot en met week 16 infecties waargenomen bij 28,3 % van de met golimumab behandelde patiënten (incidentie per 100 proefpersoonjaren: 128,0; 95 % CI: 118,3, 138,2), in 
vergelijking met 24,7 % van de patiënten uit de controlegroepen (incidentie per 100 proefpersoonjaren: 116,6; 95 % CI: 101,8, 132,9). In gecontroleerde en niet-gecontroleerde delen van de onderzoeken met een mediane follow-up van ongeveer 
3 jaar, was de incidentie van infecties 96,0 voorvallen per 100 proefpersoonjaren; 95% CI: 93,5, 98,6, voor patiënten behandeld met golimumab.  Bij gecontroleerde fase III-onderzoeken bij met patiënten RA, PsA en AS werden tot en met week 
16 ernstige infecties waargenomen bij 1,4 % van de met golimumab behandelde patiënten en bij 1,3 % van de patiënten uit de controlegroep. Tot en met week 16 was de incidentie van ernstige infecties 7,4 per 100 proefpersoonjaren follow-up, 
95 % CI: 4,6, 11,1, voor de golimumab 100 mg groep, 3,3 voor de golimumab 50 mg groep, 95 % CI: 1,3, 6,9 en 4,2 voor de placebogroep, 95 % CI: 1,8, 8,2. Ernstige infecties die werden waargenomen bij patiënten die met golimumab behandeld 
waren, omvatten tuberculose, bacteriële infecties, waaronder sepsis en pneumonie, invasieve schimmelinfecties en andere opportunistische infecties. Sommige van deze infecties hadden een dodelijke afloop. In de gecontroleerde en niet-
gecontroleerde delen van de fase II en fase III-studies bij RA, PsA en AS met een mediane follow-up van ongeveer 3 jaar, was de incidentie van ernstige infecties, waaronder opportunistische infecties en TBC bij patiënten die met golimumab 
100 mg werden behandeld groter dan bij patiënten die met golimumab 50 mg werden behandeld. De incidentie van alle ernstige infecties per 100 proefpersoonjaren was 5,1; 95% CI 4,4, 5,9, bij patiënten die 100 mg golimumab kregen en 3,0; 95 
% CI: 2,4, 3,8 bij patiënten die 50 mg golimumab kregen.  Maligniteiten Lymfoom Tijdens gecontroleerde fasen van klinische fase IIb- en fase III-onderzoeken en tot en met een follow-up van ongeveer 3 jaar was de incidentie van lymfoom bij 
patiënten met RA, PsA en AS die met Simponi werden behandeld hoger dan te verwachten was bij de algemene populatie. In de gecontroleerde en niet-gecontroleerde delen van deze studies werd met een mediane follow-up van 3 jaar bij 
patiënten die met golimumab 100 mg werden behandeld een hogere incidentie van lymfoom gezien dan bij patiënten die met golimumab 50 mg behandeld werden. Lymfoom werd vastgesteld bij 7 patiënten (1 in de golimumab 50 mg behandel-
groepen en 6 in de golimumab 100 mg behandelgroepen, met een incidentie (95 % CI) per 100 proefpersoonjaren van 0,04 (0,00, 0,24) voor de golimumab 50 mg groep, 0,18 (0,06, 038) voor golimumab 100 mg groep en 0,00 (0,00, 084) voor de pla-
cebogroep. De meeste lymfomen traden op in de GO-AFTER-studie, waaraan patiënten deelnamen die eerder aan anti-TNF-middelen waren blootgesteld en bij wie de ziekte langer had geduurd en zich moeilijker liet behandelen. Zie rubriek 
4.4.  Maligniteiten anders dan lymfoom Tijdens gecontroleerde fasen van klinische fase IIb- en fase III-onderzoeken naar het gebruik van Simponi bij RA, PsA en AS en tot en met een follow-upperiode van ongeveer 3 jaar, was de incidentie van 
maligniteiten anders dan lymfoom (met uitzondering van niet-melanome huidkanker) vergelijkbaar tussen de Simponi- en de controlegroepen.  Tot en met een follow-up van ongeveer 3 jaar volgend op de fase IIb- en fase III-onderzoeken op 
het gebied van reumatologische indicaties, werd bij 33 proefpersonen niet-melanome huidkanker vastgesteld (5 uit de placebogroep, 10 uit de groep die 50 mg golimumab kreeg en 18 uit de groep die 100 mg golimumab kreeg), met een inci-
dentie (95 % CI) van 0,49 (0,33, 0,71) per 100 proefpersoonjaren in follow-up voor de gecombineerde golimumab-groepen en 1,40 (0,46, 3,28) voor placebo.  Tot en met een follow-upperiode van ongeveer 3 jaar volgend op de fase IIb- en fase 
III-onderzoeken op het gebied van reumatologische indicaties, werden bij 34 proefpersonen maligniteiten anders dan niet-melanome huidkanker en lymfoom vastgesteld (2 uit de placebogroep, 18 uit de groep die 50 mg golimumab kreeg en 
14 uit de groep die 100 mg golimumab kreeg), met een incidentie (95 % CI) van 0,56 (0,38, 0,79) per 100 proefpersoonjaren in follow-up voor de gecombineerde golimumab- groepen en 0,56 (0,07, 2,02) voor placebo. Zie rubriek 4.4.  Bijwerkingen 
gemeld bij klinisch onderzoek met astmapatiënten Bij een verkennend klinisch onderzoek kregen patiënten met ernstig persisterend astma in week 0 subcutaan een oplaaddosis (150 % van de toegewezen behandeldosis) golimumab toege-
diend, gevolgd door elke 4 weken subcutane toediening van 200 mg golimumab, 100 mg golimumab of 50 mg golimumab tot en met week 52. In de gecombineerde golimumab-behandelgroep (n=230) kwamen 8 maligniteiten voor en in de pla-
cebo-behandelgroep (n=79) geen enkele. Bij 1 patiënt werd melding gemaakt van lymfoom, bij 2 patiënten van niet-melanome huidkanker en bij 5 patiënten van andere maligniteiten. Er was geen specifieke clustering van maligniteiten.  Voor 
het placebogecontroleerde deel van het onderzoek was de incidentie (95 % CI) van alle maligniteiten in de golimumab-groep 3,19 (1,38, 6,28) per 100 proefpersoonjaren in follow-up. Bij dit onderzoek bedroeg voor proefpersonen die met 
 golimumab waren behandeld de incidentie (95 % CI) van lymfoom 0,40 (0,01, 2,20), van niet-melanome huidkanker 0,79 (0,10, 2,86) en van andere maligniteiten 1,99 (0,64, 4,63) per 100 proefpersoonjaren in follow-up. Voor proefpersonen in de 
placebogroep bedroeg de incidentie (95 % CI) van deze maligniteiten 0,00 (0,00, 2,94) per 100 proefpersoonjaren in follow-up. De significantie van deze bevinding is onbekend.  Neurologische voorvallen In de gecontroleerde en niet-gecon-
troleerde delen van de fase II-studies bij RA en de fase III-studies bij RA, PsA en AS met een mediane follow-up van ongeveer 3 jaar, werd een hogere incidentie van demyelinisatie waargenomen bij patiënten die golimumab 100 mg kregen 
dan bij patiënten die golimumab 50 mg kregen. Zie rubriek 4.4.  Verhoging van de leverenzymen Tot en met week 16 van gecontroleerde fase III-onderzoeken kwam bij de onderzoeken met patiënten met RA en PsA in golimumab en in controle-
patiënten een vergelijkbaar percentage gevallen voor van lichte ALT-verhoging (> 1 en < 3 maal de bovengrens van normaal (ULN)) (22,1 % tot 27,4 % van de patiënten); bij het onderzoek met AS-patiënten kwam lichte ALT-verhoging vaker voor 
bij met golimumab behandelde patiënten (25,6 %) dan bij controlepatiënten (3,9 %). Tot en met een follow-up van ongeveer 3 jaar bij RA- en PsA onderzoeken was de incidentie van lichte ALT-verhoging bij de met golimumab behandelde en de 
controlepatiënten vergelijkbaar. Bij de AS populatie was de incidentie van lichte ALT-verhoging hoger bij de met golimumab behandelde patiënten dan bij de controlepatiënten.  Tot en met week 16 van de RA en AS onderzoeken kwam een 
ALT-verhoging van ≥ 5 maal ULN weinig frequent voor, en werd vaker waargenomen bij met golimumab behandelde patiënten (0,4 % tot 0,9 %) dan bij controlepatiënten (0,0 %). Deze tendens werd niet waargenomen bij de PsA-populatie. Bij 
de fase III-RA, PsA en AS-onderzoeken was tot en met een follow-up van ongeveer 3 jaar de incidentie van een ALT-verhoging ≥ 5 maal ULN vergelijkbaar voor de met golimumab behandelde en controlepatiënten. Over het algemeen was de 
verhoging asymptomatisch en verminderden of verdwenen de afwijkingen zowel na voortzetting als na beëindiging van de behandeling met golimumab of na aanpassing van de co-medicatie.  Tijdens het fase II en fase III-programma bij RA, 
PsA en AS is niet-infectieuze dodelijke hepatitis met geelzucht opgetreden bij één met golimumab behandelde patiënt die al bestaande leverafwijkingen had en geneesmiddelen gebruikte die een vergelijkbaar effect hadden. De rol van 
 golimumab als bijdragende of verergerende factor kan niet worden uitgesloten.  Reacties op de injectieplaats Tot en met week 16 van gecontroleerde fase III-onderzoeken bij RA, PsA en AS kwamen bij 5,8 % van de met golimumab  behandelde 
patiënten reacties op de injectieplaats voor, in vergelijking met 2,2 % van de controlepatiënten. De aanwezigheid van antilichamen tegen golimumab kan de kans op reacties op de injectieplaats verhogen. Het merendeel van de reacties op de 
injectieplaats was licht tot matig van aard en de meest voorkomende reactie was erytheem op de injectieplaats. Reacties op de injectieplaats maakten het over het algemeen niet noodzakelijk om het gebruik van het geneesmiddel te staken.  
Bij gecontroleerde fase IIb- en fase III-onderzoeken bij RA, PsA, AS en ernstig persisterend astma kwamen bij geen van de patiënten die met golimumab behandeld waren anafylactische reacties voor.  Auto-immuunantilichamen Bij fase III-
onderzoeken bij RA, PsA en AS werd tot en met een follow-upperiode van 1 jaar bij 4,0 % van de met golimumab behandelde patiënten en bij 2,6 % van de controlepatiënten voor het eerst een positieve ANA-test gevonden (met een titer van 
1:160 of hoger). De ontwikkeling van anti-dsDNA antilichamen bij patiënten die bij aanvang van het onderzoek negatief waren voor anti-dsDNA, na een follow-up van 1 jaar was ongebruikelijk.  HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN 
DE HANDEL BRENGEN Janssen Biologics B.V., Einsteinweg 101, 2333 CB Leiden, Nederland.  NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EU/1/09/546/001 1 voorgevulde pen, EU/1/09/546/002 3 voorgevulde pennen.  
DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/HERNIEUWING VAN DE VERGUNNING 01/10/2009.  DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 09/2011.  Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website 
van het Europese Geneesmiddelen Bureau http://www.ema.europa.eu.  AFLEVERINGSWIJZE Geneesmiddel op medisch voorschrift.
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stamcellen in De behanDeling 
van osteonecrose en atroFische 
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Botceltherapie heeft als doel om tekorten in de botreconstructie bij bepaalde aan-
doeningen tegen te gaan. Als materiaal voor de botreconstructie worden mesenchymale 
stamcellen – mesenchymal stem cells (MSC’s) – of hiervan afgeleide cellen gebruikt. 
Therapeutische toepassingen van MSC’s worden momenteel getest bij mensen voor twee 
aandoeningen: aseptische osteonecrose en atrofische pseudartrose.
In een literatuurreview kwamen enkele studies naar voren die allemaal goede resultaten 
en een voortreffelijke tolerantie rapporteren. Het wetenschappelijke bewijsniveau is tot op 
heden echter zwak: retrospectieve, zelden prospectieve studies en met uitzondering van 
één studie allemaal niet-gecontroleerde studies.
Er werden uiteenlopende therapeutische methodes gebruikt. Meestal werden in-situ- 
injecties gebruikt van al dan niet geconcentreerd autoloog beenmerg, dat werd weggeno-
men ter hoogte van de crista iliaca. Een andere methode die werd gebruikt, berust op het 
gebruik van een celcultuur van beenmerg om differentiatie van osteoblasten te verkrijgen.
Deze therapeutische techniek met behulp van celtherapie lijkt veelbelovend. Maar er is 
nog veel bijkomend onderzoek nodig.
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Bij aseptische botnecrose en bij atrofische pseudartrose is 
het botherstelproces aangetast.
Bij osteonecrose is een abnormale toename van de apop
tose, de osteocyten en de osteoblasten gemeld (1). De pro
liferatie van osteoblasten buiten de zone van de necrose is 
verminderd (2). Het aantal en de activiteit van mesenchy
male stamcellen (MSC’s) aanwezig in het beenmerg, precur

soren van onder andere osteoblasten, zijn bij osteonecrose 
verminderd (34). Embolieën en trombosen die aanwezig 
zijn bij osteonecrose, verminderen tot slot de migratiemo
gelijkheden van MSC’s en andere cellen naar het letsel (5).
Bij atrofische pseudartrose, ook wel nonunion fractures 
(NU’s) genoemd, zijn de voorlopers van osteoblasten niet 
talrijk genoeg (6). MSC’s die worden weggenomen buiten 
de NU, in de crista iliaca, zijn ook beperkt in aantal en 
hebben een verminderd proliferatievermogen (7).
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Bij deze twee aandoeningen lijkt de cellulaire component 
van het botherstel dus aangetast te zijn: afname van de 
MSC’s en van de activering van osteoblasten. Eén van de 
mogelijke therapeutische technieken zou dan ook celthera
pie kunnen zijn. Botceltherapie is gebaseerd op het gebruik 
van stamcellen als vector voor weefselherstel.

stamcellen

Stamcellen zijn cellen die zich kunnen vermenigvuldigen 
en tegelijk hun differentiatiemogelijkheden behouden.
De meest ‘totipotente’ cellen die zich kunnen differentië
ren tot derde fundamentele weefseltypes (endoderm, me
soderm, ectoderm), zijn embryonale stamcellen. Volwas
sen stamcellen worden ‘pluripotente’ stamcellen genoemd. 
Ze behouden het vermogen om zich te vermenigvuldigen, 
maar hun differentiatiepotentieel is beperkter: hemato
poïetische stamcellen tot hematopoïetische cellen, mesen
chymale stamcellen (mesenchymal stem cells of mesen-
chymal stromal cells; MSC’s) tot verschillende cellijnen, 
zoals adipocyten, fibroblasten, chondrocyten, osteoblasten 
en tenoblasten. Een derde type stamcellen tot slot differen
tieert tot endotheliale cellen. Het zijn deze MSC’s die ons 
interesseren in botceltherapie.

MSC’s bevinden zich niet enkel in het beenmerg (0,001 tot 
0,001% van de medullaire monocytaire cellen), maar ook 
in navelstrengbloed, vetweefsel, de longen, de lever, het 
beenvlies, de huid en synoviaal weefsel. De differentiatie
performantie tot osteoblasten zou verschillen naargelang 
van de oorsprong van de MSC’s. Het aantal osteoblasten 
zou hoger zijn als de MSC’s afkomstig zijn van het been
merg of het synoviaalvlies dan wanneer ze afkomstig zijn 
van vetweefsel (8).

MSC’s worden in verhouding tot hematopoïetische stam
cellen gekenmerkt door hechting (adherentie) op plastic 
dragers en door oppervlaktemarkers zoals CD 29, 44, 73, 
90, 105, 146 en 166, maar vooral door de afwezigheid van 
CD 34 (specifiek voor hematopoïetische stamcellen) en 
HLA DR. Dit laatste kenmerk verklaart de afwezigheid van 
immunogeniciteit van MSC’s en het mogelijke gebruik van 
allogene MSC’s.
MSC’s kunnen niet enkel botweefsel reconstrueren, maar 
ook de inflammatoire en immunologische reactie (inhibitie  
van de proliferatie van Tlymfocyten) verminderen, ver
schillende cytokines, chemokines en groeifactoren produ
ceren die nuttig zijn voor de botreconstructie, de prolife
ratie activeren van endogene stamcellen, de angiogenese 
stimuleren en tot slot ook de apoptose van osteoblasten 
remmen.

botceltherapIe

Er kunnen verschillende technieken worden gebruikt om 
het aantal MSC’s en hun osteogene differentiatie in de pa
thologische zones te verhogen:
 Lokaal een vers monster beenmerg aanbrengen.
- De cellen van dit monster filteren, vervolgens concen

treren en sorteren door de hoeveelheid plasma en rode 
bloedcellen te verminderen en door de monocytaire 

figuur 1: percutane injectie van cellen (in een volume van 2ml), 
uitgevoerd onder radioscopische controle ter hoogte van een 
pseudartrose van de radius.

figuur 2: peroperatieve radioscopische controle van de plaatsing 
van de trocar in de pseudartrose.
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NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Remicade 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMEN-
STELLING: Elke injectieflacon bevat 100 mg infliximab. Infliximab is een chimerische humaan-muriene IgG1 monoclonale antistof die wordt verkregen met 
behulp van recombinant-DNA-technologie. Na reconstitutie bevat elke ml 10 mg infliximab. Hulpstoffen: sucrose, polysorbaat 80, monobasisch natriumfosfaat 
en dibasisch natriumfosfaat. FARMACEUTISCHE VORM: Poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie. Het poeder is een gevriesdroogde, witte pellet. 
KLINISCHE GEGEVENS: Therapeutische indicaties: Reumatoïde artritis: Remicade, in combinatie met methotrexaat, is geïndiceerd voor de vermindering van 
tekenen en symptomen evenals de verbetering van het fysiek functioneren bij: • volwassen patiënten met een actieve ziekte wanneer de respons op disease-
modifying antirheumatica (DMARDs), inclusief methotrexaat, onvoldoende was. • volwassen patiënten met een ernstige, actieve en progressieve ziekte die niet 
eerder behandeld werden met methotrexaat of andere DMARDs. In deze patiëntenpopulaties werd een afname van de snelheid van de progressie van de 
gewrichtsbeschadiging, gemeten met röntgenfoto’s, aangetoond (zie rubriek 5.1*). Ziekte van Crohn bij volwassenen: Remicade is geïndiceerd voor: • de 
behandeling van matige tot ernstige, actieve ziekte van Crohn bij volwassen patiënten die nog niet reageerden ondanks volledige en adequate behandeling 
met een corticosteroïd en/of een immunosuppressivum; of bij patiënten die een dergelijke therapie niet verdragen of bij wie een dergelijke therapie gecontra-
indiceerd is. • de behandeling van actieve ziekte van Crohn met fistelvorming bij volwassen patiënten die nog niet reageerden ondanks volledige en adequate 
behandeling met een conventionele behandeling (zoals antibiotica, drainage en immunosuppressieve therapie). Ziekte van Crohn bij pediatrische patiënten: 
Remicade is geïndiceerd voor de behandeling van ernstige, actieve ziekte van Crohn bij pediatrische patiënten van 6 tot 17 jaar die nog niet reageerden op 
conventionele therapieën waaronder behandeling met een cortico steroïd, een immunomodulator en primaire voedingstherapie; of bij pediatrische patiënten 
die een dergelijke behandeling niet verdragen of bij wie een dergelijke behandeling gecontra-indiceerd is. Remicade is alleen onderzocht in combinatie met 
conventionele immunosuppressieve therapie. Colitis ulcerosa (UC): Remicade is geïndiceerd voor de behandeling van matige tot ernstige actieve colitis ul-
cerosa bij volwassen patiënten die niet voldoende reageerden op een conventionele therapie met inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine (6-MP) 
of azathioprine (AZA), of die dergelijke therapieën niet verdragen of bij wie een medische contra-indicatie bestaat voor dergelijke behandelingen. Spondylitis 
Ankylosans: Remicade is geïndiceerd voor de behandeling van ernstige, actieve spondylitis ankylosans bij volwassen patiënten die onvoldoende reageerden 
op een conventionele therapie. Artritis psoriatica: Remicade is geïndiceerd voor de behandeling van actieve en progressieve artritis psoriatica bij volwassen 
patiënten wanneer de respons op voorafgaande therapie met DMARDs onvoldoende was. Remicade moet worden toegediend: - in combinatie met metho-
trexaat. - of alleen bij patiënten die intolerantie vertonen voor methotrexaat of bij wie methotrexaat gecontra-indiceerd is. Remicade bleek het fysiek func-
tioneren bij patiënten met artritis psoriatica te verbeteren, en de snelheid van progressie van perifere gewrichtsbeschadiging te verminderen, gemeten met 
röntgenfoto’s bij patiënten met polyarticulaire symmetrische subtypen van de ziekte (zie rubriek 5.1*). Psoriasis: Remicade is geïndiceerd voor de behandeling 
van matige tot ernstige plaque psoriasis bij volwassen patiënten die niet reageerden op een andere systemische therapie met inbegrip van cyclosporine, 
methotrexaat of PUVA (zie rubriek 5.1*), of bij wie een dergelijke therapie gecontra-indiceerd is, of die een dergelijke therapie niet verdragen. Dosering en wijze 
van toediening: De behandeling met Remicade dient te worden begonnen en begeleid door bevoegde artsen die ervaring hebben met de diagnose en be-
handeling van reumatoïde artritis, inflammatoire darmaandoeningen, spondylitis ankylosans, artritis psoriatica of psoriasis. Remicade-infusies moeten worden 
toegediend door bevoegd medisch personeel, getraind in het herkennen van infu siegerelateerde zaken. Patiënten die met Remicade behandeld worden 
 dienen de bijsluiter en de speciale patiëntenkaart te ontvangen. Remicade moet intraveneus toegediend worden. De aanbevolen infusieduur voor iedere indi-
catie wordt verder beschreven onder de respectievelijke indicatie. Alle patiënten die Remicade toegediend krijgen, moeten gedurende minimaal 1 à 2 uur na 
de infusie onder toezicht blijven met het oog op acute aan infusiegerelateerde reacties. Noodmedicatie, zoals adrenaline, antihistaminica, corticosteroïden en 
een beademingscanule, moeten beschikbaar zijn. Patiënten kunnen vooraf behandeld worden met bijvoorbeeld een antihistaminicum, hydrocortison en/of 
paracetamol en de infusiesnelheid kan worden vertraagd om het risico op aan infusiegerelateerde reacties te verminderen, vooral wanneer deze reacties al 
eerder zijn opgetreden (zie rubriek 4.4*). Gedurende de behandeling met Remicade dienen andere aanvullende therapieën zoals corticosteroïden en immu-
nosuppressiva geoptimaliseerd te worden. Voor bereidings- en toedieningsinstructies, zie rubriek 6.6*. Volwassenen (≥ 18 jaar): Reumatoïde artritis: Patiënten 
die niet eerder behandeld werden met Remicade: 3 mg/kg toegediend als een intraveneuze infusie gedurende een periode van 2 uur, gevolgd door extra 
infusiedoses van 3 mg/kg 2 en 6 weken na de eerste infusie en daarna om de 8 weken. Bij zorgvuldig geselecteerde patiënten met reumatoïde artritis die 3 
aanvangsdoses van een 2 uur durend infuus Remicade verdroegen, kan overwogen worden volgende infusies toe te dienen over een periode van niet 
minder dan 1 uur. Verkorte infusies met doses > 6 mg/kg zijn niet onderzocht. Remicade moet worden toegediend in combinatie met methotrexaat. Beschik-
bare gegevens wijzen erop dat de klinische respons gewoonlijk binnen 12 weken behandeling wordt bereikt. Als een patiënt onvoldoende of niet meer reageert 
na deze periode, kan worden overwogen om de dosis stapsgewijs met ongeveer 1,5 mg/kg te verhogen, tot een maximum van 7,5 mg/kg om de 8 weken. 
Als alternatief kan een toediening van 3 mg/kg zo vaak als om de 4 weken worden overwogen. Als er voldoende respons wordt bereikt, moeten deze 
patiënten verder behandeld worden met de geselecteerde dosis of dosisfrequentie. Voortgezette therapie moet zorgvuldig heroverwogen worden bij patiënten 
die binnen de eerste 12 weken van de behandeling of na dosisaanpassing geen teken van therapeutisch voordeel vertonen. Ernstige, actieve ziekte van Crohn: 
5 mg/kg toegediend als een intraveneuze infusie gedurende een periode van 2 uur, gevolgd door een extra infusie van 5 mg/kg 2 weken na de eerste infu-
sie. Als de patiënt na 2 doses niet reageert, mag geen extra behandeling met infliximab gegeven worden. Beschikbare gegevens ondersteunen een verdere 
behandeling met infliximab niet bij patiënten die binnen 6 weken na de aanvangsdosis niet reageren op de behandeling. Bij de responders zijn de alternatieve 
strategieën voor een voortgezette behandeling: • Onderhoud: Extra infusie van 5 mg/kg toegediend 6 weken na de aanvangsdosis, gevolgd door infusies om 
de 8 weken, of • Herbehandeling: Infusie van 5 mg/kg als tekenen en symptomen van de ziekte zich opnieuw voordoen (zie ‘Herbehandeling’ hieronder en 
rubriek 4.4*) Hoewel vergelijkende gegevens ontbreken, wijzen beperkte gegevens bij patiënten die aanvankelijk reageerden op 5 mg/kg, maar bij wie de 
respons verdween, erop dat sommige patiënten opnieuw een klinische respons vertonen bij dosisescalatie (zie rubriek 5.1*). Voortgezette therapie moet 
zorgvuldig heroverwogen worden bij patiënten die na dosisaanpassing geen teken van therapeutisch voordeel vertonen. Actieve ziekte van Crohn met fistel-
vorming: 5 mg/kg toegediend als een intraveneuze infusie gedurende een periode van 2 uur, gevolgd door extra infusies van 5 mg/kg 2 en 6 weken na de 
eerste infusie. Als de patiënt na 3 doses niet reageert, mag geen extra behandeling met infliximab gegeven worden. Bij de responders zijn de alternatieve 
strategieën voor een voortgezette behandeling: • Onderhoud: Extra infusies van 5 mg/kg om de 8 weken, of • Herbehandeling: Infusie van 5 mg/kg als 
tekenen en symptomen van de ziekte zich opnieuw voordoen, gevolgd door infusies van 5 mg/kg om de 8 weken (zie ‘Herbehandeling’ hieronder en rubriek 
4.4*). Hoewel vergelijkende gegevens ontbreken, wijzen beperkte gegevens bij patiënten die aanvankelijk reageerden op 5 mg/kg, maar bij wie de respons 
verdween, erop dat sommige patiënten opnieuw een klinische respons vertonen na dosis-escalatie (zie rubriek 5.1*). Voortgezette therapie moet zorgvuldig 
heroverwogen worden bij patiënten die na dosisaanpassing geen teken van therapeutisch voordeel vertonen. Bij de ziekte van Crohn is ervaring met herbe-
handeling ingeval tekenen en symptomen van de ziekte zich opnieuw voordoen beperkt, en vergelijkende gegevens over het voordeel/risico van deze alter-
natieve strategieën ontbreken. Colitis ulcerosa: 5 mg/kg toegediend als een intraveneuze infusie gedurende een periode van 2 uur, gevolgd door extra infu-
siedoses van 5 mg/kg 2 en 6 weken na de eerste infusie, daarna om de 8 weken. Beschikbare gegevens wijzen erop dat de klinische respons gewoonlijk 
binnen 14 weken behandeling wordt bereikt, d.w.z. na 3 doses. Voortgezette therapie moet zorgvuldig heroverwogen worden bij patiënten die binnen deze 
tijdsperiode geen teken van therapeutisch voordeel vertonen. Spondylitis Ankylosans: 5 mg/kg toegediend als een intraveneuze infusie gedurende een periode 
van 2 uur, gevolgd door extra infusiedoses van 5 mg/kg 2 en 6 weken na de eerste infusie, daarna om de 6 tot 8 weken. Indien de patiënt na 6 weken (d.w.z. 
na 2 doses) niet reageert, mag er geen extra behandeling met infliximab gegeven worden. Artritis psoriatica: 5 mg/kg toegediend als een intraveneuze infusie 
gedurende een periode van 2 uur, gevolgd door extra infusiedoses van 5 mg/kg 2 en 6 weken na de eerste infusie, daarna om de 8 weken. Psoriasis: 5 mg/
kg toegediend als een intraveneuze infusie gedurende een periode van 2 uur, gevolgd door extra infusiedoses van 5 mg/kg 2 en 6 weken na de eerste infu-
sie, daarna om de 8 weken. Indien een patiënt na 14 weken (d.w.z. na 4 doses) geen respons vertoont, mag er geen extra behandeling met infliximab ge-
geven worden. Herbehandeling voor de ziekte van Crohn en reumatoïde artritis: Indien tekenen en symptomen van ziekte zich opnieuw voordoen, kan 
Remicade opnieuw toegediend worden binnen 16 weken na de vorige infusie. Tijdens klinische onderzoeken kwamen vertraagde overgevoeligheidsreacties 
soms voor na Remicade-vrije intervallen van minder dan 1 jaar (zie rubrieken 4.4 en 4.8*). De veiligheid en werkzaamheid van een herbehandeling na een 
Remicade-vrij interval van meer dan 16 weken werden niet vastgesteld. Dit geldt zowel voor patiënten met de ziekte van Crohn als voor patiënten met reu-
matoïde artritis. Herbehandeling voor colitis ulcerosa: De veiligheid en werkzaamheid van herbehandeling, anders dan om de 8 weken, werden niet vastgesteld 
(zie rubrieken 4.4 en 4.8*). Herbehandeling voor spondylitis ankylosans: De veiligheid en werkzaamheid van herbehandeling, anders dan om de 6 tot 8 weken, 
werden niet vastgesteld (zie rubrieken 4.4 en 4.8*). Herbehandeling voor artritis psoriatica: De veiligheid en werkzaamheid van herbehandeling, anders dan 
om de 8 weken, werden niet vastgesteld (zie rubrieken 4.4 en 4.8*). Herbehandeling voor psoriasis: Beperkte ervaring in verband met herbehandeling met 
één enkelvoudige dosis Remicade bij psoriasis na een interval van 20 weken wijst op een verminderde werkzaamheid en een hogere incidentie van milde tot 
matige infusiereacties in vergelijking met de initiële inductietherapie (zie rubriek 5.1*). Beperkte ervaring met herbehandeling na opvlamming van de ziekte 
door een herinductietherapie wijst op een hogere incidentie van infusiereacties, waaronder ernstige, vergeleken met 8-weekse onderhoudsbehandeling (zie 
rubriek 4.8*). Herbehandeling voor alle indicaties: In het geval dat onderhoudsbehandeling wordt onderbroken en het noodzakelijk is om de behandeling 
opnieuw te starten, wordt herinductietherapie niet aanbevolen (zie rubriek 4.8*). In deze situatie moet Remicade opnieuw geïnitieerd worden als een enkel-
voudige dosering gevolgd door de aanbeve lingen voor onderhoudsdosering hierboven beschreven. Oudere patiënten (>65 jaar): Specifieke studies voor 
Remicade bij oudere patiënten zijn niet uitgevoerd. Geen grote leeftijdgerelateerde verschillen in klaring of verdelingsvolume werden gezien in klinische 
onderzoeken. Doseringsaanpassing is niet vereist (zie rubriek 5.2*). Voor meer informatie over de veiligheid van  Remicade bij oudere patiënten zie rubrieken 
4.4 en 4.8*. Pediatrische populatie: Ziekte van Crohn (6 tot 17 jaar): 5 mg/kg toegediend als intraveneuze infusie gedurende een periode van 2 uur, gevolgd 
door extra infusiedoses van 5 mg/kg 2 en 6 weken na de eerste infusie, daarna om de 8 weken. Het is mogelijk dat bij sommige patiënten een korter dosis-
interval nodig is om klinisch voordeel te behouden, terwijl bij anderen een langer dosisinterval voldoende is. Beschikbare gegevens ondersteunen geen verdere 
behandeling met infliximab bij pediatrische patiën ten die niet reageren binnen de eerste 10 weken van de behandeling (zie rubriek 5.1*). Remicade is niet 
onderzocht bij patiënten met de ziekte van Crohn jonger dan 6 jaar. In verband met onvoldoende gegevens betreffende veiligheid en werkzaamheid, is 
Remicade niet aanbevolen te gebruiken bij pedatrische indicatie (zie rubriek 4.8*: “juveniele reumatoïde artritis”). Verslechte rende nier- en/of leverfunctie: In 
deze patiëntengroepen zijn geen studies naar Remicade uitgevoerd. Doseringsaanbevelingen kunnen niet gedaan worden (zie rubriek 5.2*). Contra-indicaties: 
Patiënten met een voorgeschiedenis van overgevoeligheid voor infliximab (zie rubriek 4.8*), voor andere muizenproteïnen of voor één van de hulpstoffen. 
Patiënten met tuberculose of andere ernstige infecties zoals sepsis, abcessen en opportunistische infecties (zie rubriek 4.4*). Patiënten met matig of ernstig 
hartfalen (NYHA-klasse III/IV) (zie rubriek 4.4 en 4.8*). Bij werkingen: Tijdens klinisch onderzoek met infliximab werden bijwerkingen waargenomen bij ongeveer 
60% van de patiënten behandeld met infliximab en bij 40% van de patiënten behandeld met placebo. De meest gemelde bijwerkingen waren aan infusie 
gerelateerde reacties. Aan infusie gerelateerde reacties (dyspneu, urticaria en hoofdpijn) vormden de belangrijkste oorzaak voor het stopzetten van de be-
handeling. Tabel 1 geeft zowel de bijwerkingen weer die gebaseerd zijn op de ervaring die werd opgedaan tijdens klinische onderzoeken als bijwerkingen, 
sommige met een fatale afloop, die gemeld zijn na het in de handel brengen van Remicade. Binnen de systeem/orgaanklassen zijn de bijwerkingen onderge-
bracht per frequentie, waarbij de volgende categorieën worden gebruikt: zeer vaak (≥ 1/10); vaak (≥ 1/100 tot < 1/10); soms (≥ 1/1.000 tot < 1/100); 
zelden (≥1/10.000 tot < 1/1.000); zeer zelden (< 1/10.000). niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Aangezien postmar-
ketinggevallen spontaan worden gemeld binnen een populatie van onbepaalde omvang, is het niet mogelijk de frequentie van voorkomen in te schatten. 
Daarom wordt de frequentie van deze bijwerkingen in de categorie ‘niet bekend’ ondergebracht. Binnen iedere frequentiegroep worden bijwerkingen gerang-
schikt naar afnemende ernst. Tabel 1: Bijwerkingen tijdens klinische onderzoeken en na het in de handel brengen: Infecties en parasitaire aandoeningen: Vaak: 
Soms: Niet bekend: Virale infecties (bv. griep, virale herpesinfectie). Tuberculose, bacteriële infecties (bijv. sepsis, cellulitis, abcessen) schimmelinfecties (bijv. 
candidiasis). Opportunistische infecties (zoals invasieve schimmelinfecties [pneumocystose, histoplasmose, aspergillose, coccidioïdomycose, cryptococcose, 
blastomycose], bacteriële infecties [atypische mycobacteriële, listeriose, salmonellose] en virale infecties [cytomegalovirus], parasitaire infecties, reactivering van 
hepatitis B. Neoplasmata, benigne, maligne en niet-gespecificeerd (inclusief cysten en poliepen): Zelden: Niet bekend: Lymfoom. Hepatosplenisch T-cellym-
foom (vooral bij adolescenten en jonge volwassenen met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa), non-hodgkin lymfoom, de ziekte van Hodgkin, leukemie. 
Bloed- en lymfestelselaandoeningen: Soms: Niet bekend: Neutropenie, leukopenie, trombocytopenie, anemie, lymfopenie, lymfadenopathie, lymfocytose. 
Agranulocytose, trombotische trombocytopenische purpura, pancytopenie, hemolytische anemie, idiopathische trombocytopenische purpura. Immuun-
systeemaandoeningen: Vaak: Soms: Zelden: Niet bekend: Op serumziekte lijkende reactie. Anafylactische reactie, lupusachtig syndroom, symptoom bij res-
piratoire allergie. Sarcoïd-achtige reactie. Anafylactische shock, serumziekte, vasculitis. Psychische aandoeningen: Soms: Depressie, amnesie, agitatie, verward-
heid, slapeloosheid, slaperigheid, nervositeit, apathie. Zenuwstelselaandoeningen: Vaak: Soms: Zelden: Niet bekend: Hoofdpijn, vertigo, duizeligheid. 
Demyeliniserende aandoeningen van het centrale zenuwstelsel (multiple sclerose-achtige ziekte). Meningitis. Demyeliniserende aandoeningen van het perifere 
zenuwstelsel (zoals het syndroom van Guillain-Barré, chronische inflammatoire demyelinise rende polyneuropathie en multifocale motorische neuropathie), 
demyeliniserende aandoeningen van het centrale zenuwstelsel (zoals neuritis optica), myelitis transversa, convulsies, neuropathie, hypo-esthesie, paresthesie. 
Oogaandoeningen: Soms: Niet bekend: Endoftalmitis, keratitis, conjunctivitis, periorbitaal oedeem, hordeolum. Tijdelijk minder goed zien, tijdens of binnen 2 
uur na de infusie. Hartaandoeningen: Soms: Zelden: Niet bekend: Verergerd hartfalen, aritmie, syncope, bradycardie, cyanose, palpitatie. Tachycardie. Myocard 
ischemie/myocard infarct tijdens of binnen 2 uur na de infusie, hartfalen, pericardeffusie. Bloedvataandoeningen: Vaak: Soms: Zelden: Flush. Hypotensie, 
perifere ischemie, hypertensie, tromboflebitis, hematoom, ecchymose, petechie, vasospasme, opvliegers. Verstoorde bloedsomloop. Ademhalings stelsel-, 
borstkas- en mediastinumaandoeningen Vaak: Soms: Zelden: Niet bekend: Lagere luchtweginfectie (bv. bronchitis, pneumonie), hogere luchtweginfectie, 
 sinusitis, dyspneu. Pulmonaal oedeem, bronchospasme, pleuresie, Epistaxis. Pleurale effusie. Interstitiële longziekte (inclusief snel progressieve ziekte, long -
fibrose en pneumonitis). Maagdarmstelselaandoeningen: Vaak: Soms: Zelden: Niet bekend: Abdominale pijn, diarree, misselijkheid, dyspepsie. Diverticulitis, 
gastro-esofageale reflux, obstipatie, cheilitis. Intestinale perforatie, gastrointestinale hemorragie, intestinale stenose. Pancreatitis. Lever- en galaandoeningen 
Vaak: Soms: Zelden: Niet bekend: Verhoogde transaminasen. Cholecystitis, abnormale hepatische functie. Hepatitis. Lever falen, auto-immune hepatitis, hepa-
tocellulaire beschadiging, geelzucht. Huid- en onder huidaandoeningen Vaak: Soms: Niet bekend: Urticaria, uitslag, pruritus, hyperhidrose, droge huid. Bulleuze 
eruptie, furunculosis, schimmelachtige dermatitis, onychomycose, eczema, seborroe, rosacea, huidpapilloma, hyperkeratose, alopecia, abnormale huidpigmen-
tatie. Toxi sche epidermale necrolyse, syndroom van Stevens-Johnson, de eerste symptomen of verergering van psoriasis inclusief psoriasis pustulosa 
(hoofdzakelijk handpalmen en voetzolen), erythema multiforme. Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen. Soms: Artralgie, myalgie, rugpijn. Nier- en 

urinewegaandoeningen: Soms: Pyelonefritis, urineweginfectie. Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen: Soms: Vaginitis. Algemene aandoeningen en 
toedieningsplaatsstoornissen: Vaak: Soms: Zelden: Aan infusie gerelateerde reactie, pijn op de borst, vermoeidheid, koorts. Verstoord genezingsproces, reac-
tie op de injectieplaats, koude rillingen, oedeem, pijn. Granulomateuze laesie. Onderzoeken: Soms: Positieve auto-antistof, abnormale complementfactor. Aan 
infusie gerelateerde reacties: Tijdens klinische onderzoeken werd een aan infusie gerelateerde reactie gedefinieerd als een bijwerking die optreedt tijdens een 
infusie of binnen 1 tot 2 uur na een infusie. Tijdens klinische onderzoeken ervoer ongeveer 20% van de met infliximab behandelde patiënten tegenover on-
geveer 10% van de met placebo behandelde patiënten, een aan infusie gerelateerd effect. Bij ongeveer 3% van de patiënten werd de behandeling vanwege 
infusiereacties stopgezet en alle patiënten herstelden met of zonder medische behandeling. In een klinisch onderzoek bij patiënten met reumatoïde artritis 
(ASPIRE) kreeg zesenzestig procent van de patiënten (686/1.040) ten minste één verkorte infusie van 90 minuten of minder en 44% van de patiënten 
(454/1.040) ten minste één verkorte infusie van 60 minuten of minder. Van de met infliximab behandelde patiënten die ten minste één verkorte infusie kregen, 
kwamen aan infusie gerelateerde reacties voor bij 15% van de patiënten en ernstige infusiereacties bij 0,4% van de patiënten. In een klinisch onderzoek bij 
patiënten met de ziekte van Crohn (SONIC) kwamen aan infusie gerelateerde reacties voor bij 16,6% (27/163) van de patiënten die monotherapie met 
 infliximab kregen, bij 5% (9/179) van de patiënten die infliximab in combinatie met AZA kregen, en bij 5,6% (9/161) van de patiënten die monotherapie met 
AZA kregen. Er kwam één ernstige infusiereactie (<1%) voor bij een patiënt op monotherapie met infliximab. Bij ervaring sinds het product in de handel is 
gebracht, werden gevallen van anafylactisch-achtige reacties, waaronder larynx-/farynxoedeem en ernstige bronchospasme, en convulsies geassocieerd met 
de toediening van Remicade. Zeer zeldzame gevallen van tijdelijk minder zien en myocard ischemie/infarct tijdens of binnen 2 uur na de infusie zijn ook ge-
meld. Infusiereacties na herbehandeling met Remicade: Een klinische studie bij patiënten met milde tot ernstige psoriasis werd ontworpen om de effectiviteit 
en veiligheid te beoordelen van lange termijn onderhoudsbehandeling vergeleken met herbehandeling met een inductiebehandeling van Remicade (maximaal 
vier infusies na 0, 2, 6 en 14 weken) bij opvlamming van de ziekte. Patiënten kregen tegelijkertijd geen andere immunosuppressieve behandeling. In de 
herbehandelingsgroep ondervonden 4% (8/219) van de patiënten een ernstige infusiereactie vergeleken met <1% (1/122) bij onderhoudsbehandeling. De 
meerderheid van de ernstige infusiereacties trad op tijdens de tweede infusie in week 2. Het interval tussen de laatste onderhoudsdosering en de eerste 
herinductie-dosering varieerde van 35-231 dagen. Symptomen omvatten, maar waren niet beperkt tot, dyspneu, urticaria, gezichtsoedeem en hypotensie. In 
alle gevallen werd behandeling met Remicade gestopt en/of andere behandeling ingesteld waardoor de tekenen en symptomen volledig verdwenen. Ver-
traagde overgevoeligheid: Tijdens klinische onderzoeken kwamen vertraagde overgevoeligheidsreacties soms voor na Remicade-vrije intervallen van minder 
dan 1 jaar. Tijdens onderzoek in verband met psoriasis kwamen vertraagde overgevoeligheidsreacties voor in een vroeg stadium van de therapie. Tekenen en 
symptomen waren myalgie en/of artralgie met koorts en/of rash. Sommige patiënten hadden ook pruritus, faciaal, hand- of lipoedeem, dysfagie, urticaria, 
keelpijn en/of hoofdpijn. Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar over de incidentie van vertraagde overgevoeligheidsreacties na Remicade-vrije intervallen 
van meer dan 1 jaar, maar beperkte gegevens uit klinische onderzoeken wijzen op een verhoogd risico voor vertraagde overgevoeligheid bij een langer 
Remicade-vrij interval. Tijdens een 1 jaar durend klinisch onderzoek met herhaalde toediening bij patiënten met de ziekte van Crohn (ACCENT I-onderzoek), 
bedroeg de incidentie van op serumziekte lijkende reacties 2,4%. Immunogeniteit: Patiënten die antistoffen ontwikkelden tegen infliximab waren vatbaarder 
voor het ontwikkelen van aan infusie gerelateerde reacties (ongeveer 2-3 voudig). Gelijktijdig gebruik van immunosuppressieve agentia bleek de frequentie 
van aan infusie gerelateerde reacties te verminderen. Tijdens klinische onderzoeken met eenmalige en meervoudige doseringen infliximab van 1 tot 20 mg/
kg werden antistoffen tegen infliximab waargenomen bij 14% van de patiënten die een immunosuppressieve therapie kregen en bij 24% van de patiënten die 
geen immunosuppressieve therapie kregen. Bij patiënten met reumatoïde artritis die de aanbevolen dosering voor de herbehandeling met methotrexaat toe-
gediend kregen, ontwikkelde 8% van de patiënten antistoffen tegen infliximab. Bij patiënten met artritis psoriatica die 5 mg/kg met of zonder methotrexaat 
kregen, werden antis offen aangetroffen in totaal bij 15% van de patiënten (antistoffen kwamen voor bij 4% van de patiënten die methotrexaat kregen en bij 
26% van de patiënten die geen methotrexaat kregen bij de uitgangssituatie). Van de patiënten met de ziekte van Crohn die een onderhoudsbehandeling 
kregen, ontwikkelde ongeveer 6-13% antistoffen tegen infliximab. De incidentie van antistoffen lag 2-3 maal hoger voor patiënten die episodisch behandeld 
werden. Vanwege methodologische beperkingen sloot een negatieve test de aanwezigheid van antistoffen tegen infliximab niet uit. Bij sommige patiënten die 
hoge antistoftiters tegen infliximab ontwikkelden, bleek een verminderde werkzaamheid. Bij patiënten met psoriasis die een onderhoudsbehandeling met 
 infliximab kregen in afwezigheid van gelijktijdige immunomodulatoren, ontwikkelde ongeveer 28% antistoffen tegen infliximab (zie rubriek 4.4*: “Infusiereacties 
en overgevoeligheid”). Infecties: Tuberculose, bacteriële infecties, zoals sepsis en pneumonie, invasieve schimmel-, virale en andere opportunistische infecties 
werden waargenomen bij patiënten die Remicade kregen. Sommige van deze infecties hadden een fatale afloop: de meest frequent gemelde opportunistische 
infecties met een mortaliteit van >5% zijn pneumocystose, candidiasis, listeriosis en aspergillose (zie rubriek 4.4*). Tijdens klinische onderzoeken werd 36% 
van de met infliximab behandelde patiënten behandeld voor infecties, tegenover 25% van de met placebo behandelde patiënten. Tijdens klinisch onderzoek 
bij reumatoïde artritis lag de incidentie van ernstige infecties waaronder pneumonie hoger bij patiënten behandeld met infliximab plus methotrexaat in verge-
lijking met patiënten behandeld met methotrexaat alleen, in het bijzonder bij doses van 6 mg/kg of meer (zie rubriek 4.4*). Onder de bijwerkingen die spontaan 
werden gemeld na het in de handel brengen, waren infecties de meest voorkomende ernstige bijwerking, soms met fatale afloop. Bijna 50% van de gemelde 
overlijdensgevallen werd geassocieerd met infectie. Gevallen van tuberculose, soms fataal, waaronder miliaire tuberculose en extrapulmonale tuberculose 
werden gerapporteerd (zie rubriek 4.4*). Maligniteiten en lymfoproliferatieve aandoeningen: Tijdens klinische onderzoeken met infliximab, waarbij 5780 
patiënten werden behandeld, wat overeenkomt met 5494 patiëntjaren, werden 5 gevallen van lymfoom en 26 non-lymfoom maligniteiten vastgesteld in 
vergelijking met geen lymfomen en 1 non-lymfoom maligniteit bij 1600 met placebo behandelde patiënten, wat overeenkomt met 941 patiëntjaren. Tijdens 
langetermijn-follow-up van klinische onderzoeken met infliximab tot 5 jaar, wat overeenkomt met 6.234 patiëntjaren (3.210 patiënten), werden 5 gevallen 
van lymfoom en 38 gevallen van non-lymfoom maligniteiten gemeld. Van augustus 1998 tot augustus 2005 werden er 1909 gevallen van vermoedelijke 
maligniteiten gerapporteerd tijdens post-marketing ervaring, klinische onderzoeken en registraties (321 bij patiënten met de ziekte van Crohn, 1302 bij 
patiënten met reumatoïde artritis en 286 bij patiënten met andere of onbekende indicaties). Onder hen waren er 347 gevallen van lymfoom. De blootstelling 
tijdens deze periode wordt geschat op 1.909.941 patiëntjaren sinds de eerste blootstelling (zie rubriek 4.4*). Tijdens een verkennend klinisch onderzoek 
onder patiënten met matig tot ernstig COPD die op dat moment rokers of ex-rokers waren, werden 157 patiënten behandeld met Remicade met een dose-
ring die gelijk was aan de dosering gebruikt bij reumatoïde artritis en de ziekte van Crohn. Negen van deze patiënten ontwikkelden maligniteiten, waaronder 1 
lymfoom. De mediane duur van follow-up bedroeg 0,8 jaar (incidentie 5,7% [95% CI 2,65% - 10,6%]. Er werd één maligniteit vastgesteld onder 77 con-
trolepatiënten (mediane duur van follow-up 0,8 jaar; incidentie 1,3% [95% CI 0,03% - 7,0%]). De meeste maligniteiten ontwikkelden zich in de longen of 
het hoofd en de nek. Zeldzame post-marketing gevallen van hepatosplenisch T-cellymfoom zijn gemeld bij patiënten met de ziekte van Crohn en colitis ul-
cerosa die behandeld werden met Remicade, waarvan de meerderheid adolescente of jongvolwassen man was (zie rubriek 4.4*). Hartfalen: In een fase-II-
onderzoek om Remicade te evalueren met betrekking tot congestief hartfalen (CHF) werd een hogere incidentie van overlijden ten gevolge van hartfalen 
vastgesteld bij patiënten die met Remicade behandeld werden, in het bijzonder bij degenen die behandeld werden met de hoge dosis van 10 mg/kg (d.w.z. 
twee keer de maximale toegestane dosis). In dit onderzoek kregen 150 patiënten met CHF van NYHA-klasse III-IV (linkerventriculaire ejectiefractie ≤ 35%) 3 
infusies met 5 mg/kg of 10 mg/kg Remicade of placebo gedurende 6 weken. In week 38 waren 9 van 101 patiënten die met Remicade behandeld werden, 
overleden (2 die 5 mg/kg toegediend kregen en 7 die 10 mg/kg toegediend kregen) tegenover één sterfgeval onder de 49 patiënten die placebo toegediend 
kregen. Tijdens post-marketing ervaring zijn er gevallen gerapporteerd van verergerend hartfalen, met of zonder identificeerbare precipiterende factoren bij 
patiënten die Remicade toegediend kregen. In zeldzame gevallen zijn er eveneens post-marketing gevallen gerapporteerd van beginnend hartfalen, waaronder 
hartfalen bij patiënten zonder bekende voorafbestaande hartaandoeningen. Sommigen van deze patiënten waren jonger dan 50. Lever- en galaandoeningen: 
Tijdens klinische onderzoeken werden milde of matige ALT- en AST-verhogingen waargenomen bij patiënten die Remicade kregen zonder progressie naar 
ernstige leverschade. Verhogingen van ALT ≥ 5 x Upper Limit of Normal (ULN) zijn waargenomen (zie tabel 2). Verhogingen van aminotransferasen werden 
waargenomen (ALT vaker dan AST) bij een groter aantal patiënten die Remicade kregen dan bij controlegroepen, zowel wanneer Remicade gegeven werd als 
monotherapie als wanneer het gebruikt werd in combinatie met andere immunosuppressieve agentia. De meeste aminotransferase-afwijkingen waren van 
voorbijgaande aard. Nochtans ondervond een klein aantal patiënten meer aanhoudende verhogingen. Over het algemeen waren patiënten die ALT- en AST-
verhogingen ontwikkelden asymptomatisch, en de afwijkingen namen af of verdwenen door ofwel voortzetting of stopzetting van Remicade, ofwel wijziging van 
gelijktijdige therapie. Bij post-marketing toezicht werden zeer zeldzame gevallen van geelzucht en hepatitis, sommige met kenmerken van auto-immune 
hepatitis, gemeld bij patiënten die Remicade kregen (zie rubriek 4.4*). Tabel 2: Proportie patiënten met verhoogde ALT-activiteit tijdens klinische onderzoeken 
Indicatie Reumatoïde artritis1 Aantal patiënten3 placebo 375 Aantal patiënten3 infliximab 1.087 Mediane follow-up(wkn)4 placebo 58,1 Mediane follow-
up(wkn)4 infliximab 58,3 ≥ 3 x ULN placebo 3,2% ≥ 3 x ULN infliximab 3,9% ≥ 5 x ULN placebo 0,8% ≥ 5 x ULN infliximab 0,9% Ziekte van Crohn2 
Aantal patiënten3 placebo 173 Aantal patiënten3 infliximab 703 Mediane follow-up(wkn)4 placebo 54,1 Mediane follow-up(wkn)4 infliximab 54,1 ≥ 3 x ULN 
placebo 3,5% ≥ 3 x ULN infliximab 5,1% ≥ 5 x ULN placebo 0,0% ≥ 5 x ULN infliximab 1,7%. Ziekte van Crohn bij pediatrische patiënten Aantal patiënten3 
placebo N/A Aantal patiënten3 infliximab 139 Mediane follow-up(wkn)4 placebo N/A Mediane follow-up(wkn)4 infliximab 53,0 ≥ 3 x ULN placebo N/A ≥3 x 
ULN infliximab 4,4% ≥ 5 x ULN placebo N/A ≥ 5 x ULN infliximab 1,5% Colitis ulcerosa Aantal patiënten3 placebo 242 Aantal patiënten3 infliximab 482 
Mediane follow-up(wkn)4 placebo  30,1 Mediane follow-up(wkn)4 infliximab 30,8 ≥ 3 x ULN placebo 1,2% ≥ 3 x ULN infliximab 2,5% ≥ 5 x ULN placebo 
0,4% ≥ 5 x ULN infliximab 0,6% Spondylitis ankylosans Aantal patiënten3 placebo 76 Aantal patiënten3 infliximab 275 Mediane follow-up(wkn)4 placebo 
24,1 Mediane follow-up(wkn)4 infliximab 101,9 ≥ 3 x ULN placebo 0,0% ≥ 3 x ULN infliximab 9,5% ≥ 5 x ULN placebo 0,0% ≥ 5 x ULN infliximab 3,6% 
Artritis psoriatica Aantal patiënten3 placebo 98 Aantal patiënten3 infliximab 191 Mediane follow-up(wkn)4 placebo 18,1 Mediane follow-up(wkn)4 infliximab 
39,1 ≥ 3 x ULN placebo 0,0% ≥ 3 x ULN infliximab 6,8% ≥ 5 x ULN placebo 0,0% ≥ 5 x ULN infliximab 2,1% Plaque psoriasis Aantal patiënten3 placebo 
281 Aantal patiënten3 infliximab 1.175 Mediane follow-up(wkn)4 placebo 16,1 Mediane follow-up(wkn)4 infliximab 50,1 ≥ 3 x ULN placebo 0,4% ≥ 3 x ULN 
infliximab 7,7% ≥ 5 x ULN placebo 0,0% ≥ 5 x ULN infliximab 3,4%. 1 Placebopatiënten kregen methotrexaat terwijl infliximabpatiënten zowel infliximab als 
methotrexaat kregen. 2 Placebopatiënten in de 2 Fase III-onderzoeken naar de ziekte van Crohn, ACCENT I en ACCENT II, kregen een startdosis van 5 mg/
kg infliximab bij aanvang van het onderzoek en werden op placebo gezet in de onderhoudsfase. Patiënten die gerandomiseerd werden aan de placeboonder-
houdsgroep en daarna overschakelden op infliximab zijn geïncludeerd in de infliximabgroep  tijdens de ALT-analyse. In het fase IIIb-onderzoek bij de ziekte van 
Crohn (SONIC) kregen placebo patiënten naast infusies met infliximab placebo eveneens AZA 2,5 mg/kg/dag als actieve controle. 3 Aantal patiënten geëva-
lueerd voor ALT. 4 Mediane follow-up is gebaseerd op de be handelde patiënten. Anti-nucleaire antistoffen (ANA)/anti-dubbelstrengig DNA (dsDNA) anti stoffen: 
Tijdens klinische onderzoeken heeft ongeveer de helft van de met infliximab behandelde patiënten die bij de uitgangssituatie van het onderzoek negatief bleken 
voor ANA, positieve ANA ontwikkeld in de loop van het onderzoek, tegenover ongeveer 1/5 van de met placebo behandelde patiënten. Onlangs werden 
anti-dsDNA-antistoffen waargenomen in ongeveer 17% van de met infliximab behandelde patiënten, tegenover 0% van de met placebo behandelde 
patiënten. Bij de laatste evaluatie bleef 57% van de met infliximab behandelde patiënten positief voor anti-dsDNA. Gevallen van lupus of lupusachtige syn-
dromen kwamen echter niet vaak voor. Bijkomende informatie over speciale populaties: Oudere patiënten (≥ 65 jaar): In klinische studies bij reumatoïde artri-
tis was de incidentie van ernstige infecties bij patiënten die behandeld werden met infliximab en methotrexaat hoger bij patiënten van 65 jaar en ouder (11,3%) 
dan bij patiënten jonger dan 65 jaar (4,6%). Bij patiënten die behandeld werden met alleen methotrexaat was de incidentie van ernstige infecties 5,2% bij 
patiënten van 65 jaar en ouder vergeleken met 2,7% bij patiënten jonger dan 65 jaar. Pediatrische populatie: Patiënten met juveniele reumatoïde artritis: 
Remicade werd onderzocht tijdens een klinisch onderzoek onder 120 patiënten (leeftijdscategorie: 4-17 jaar) met actieve juveniele reumatoïde artritis ondanks 
methotrexaat. Patiënten kregen 3 of 6 mg/kg infliximab als inductietherapie van 3 doses (respectievelijk week 0, 2, 6 of week 14, 16, 20), gevolgd door 
onderhoudstherapie om de 8 weken, in combinatie met me thotrexaat. Infusiereacties: Infusiereacties kwamen voor bij 35% van de patiënten met juveniele 
reumatoïde artritis die 3 mg/kg kregen vergeleken met 17,5% van de patiënten die 6 mg/kg kregen. Bij de groep die 3 mg/kg Remicade kreeg, hadden 4 
van de 60 patiënten een ernstige infusiereactie en 3 patiënten rapporteerden een mogelijke anafylactische reactie (waarvan 2 behoorden tot de ernstige in-
fusiereacties). Bij de groep die 6 mg/kg kreeg, hadden 2 van de 57 patiënten een ernstige infusiereactie, van wie één een mogelijke anafylactische reactie. 
Immunogeniciteit: Antistoffen tegen infliximab ontwikkelden zich bij 38% van de patiënten die 3 mg/kg kregen vergeleken met 12% van de patiënten die 6 
mg/kg kregen. De antistoftiters waren opvallend hoger voor de 3 mg/kg groep vergeleken met de 6 mg/kg groep. Infecties: Infecties kwamen voor bij 68% 
(41/60) van de kinderen die 3 mg/kg kregen gedurende 52 weken, bij 65% (37/57) van de kinderen die 6 mg/kg infliximab kregen gedurende 38 weken 
en bij 47% (28/60) van de kinderen die placebo kregen gedurende 14 weken. Pediatrische patiënten met de ziekte van Crohn: Tijdens het REACH-onderzoek 
werden de volgende bijwerkingen vaker gemeld bij pediatrische patiënten met de ziekte van Crohn (zie rubriek 5.1*) dan bij volwassen patiënten met de 
ziekte van Crohn: anemie (10,7%), bloed in de faeces (9,7%), leukopenie (8,7%), flush (8,7%), virale infectie (7,8%), neutropenie (6,8%), botbreuk (6,8%), 
bacteriële infectie (5,8%) en allergische reactie van de luchtwegen (5,8%). Andere speciale bevindingen worden onderaan besproken. Infusiegerelateerde 
reacties: Over het algemeen ondervond 17,5% van de gerandomiseerde patiënten uit het REACH-onderzoek 1 of meer infusiereacties. Er waren geen ernstige 
infusiereacties en 2 patiënten in het REACH-onderzoek hadden niet-ernstige anafylactische reacties. Immunogeniciteit: Antistoffen tegen infliximab werden 
waargenomen bij 3 (2,9%) pediatrische patiënten. Infecties: Tijdens het REACH-onderzoek werden infecties gemeld bij 56,3% van gerandomiseerde 
patiënten die met infliximab werden behandeld. Infecties werden vaker gemeld bij patiënten die q8 week infusies kregen tegenover patiënten die q12 week 
infusies kregen (respectievelijk 73,6% en 38,0%), terwijl ernstige infecties werden gemeld bij 3 patiënten in de groep van de q8 week onderhoudsbehande-
ling en bij 4 patiënten in de groep van de q12 week onderhoudsbehandeling. De meest gemelde infecties waren infectie van de bovenste luchtwegen en 
faryngitis, en de meest gemelde ernstige infectie was abces. Drie gevallen van pneumonie (1 ernstig) en 2 gevallen van herpes zoster (beide niet-ernstig) 
werden gemeld. Spontane, ernstige post-marketing bijwerkingen met infliximab bij de pediatrische populatie waren onder andere maligniteiten inclusief 
hepatosplenische T-cellymfomen, voorbijgaande afwijkingen van de leverenzymen, lupusachtige syndromen en positieve auto-antistoffen (zie rubrieken 4.4 en 
4.8*). HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: Janssen Biologics B.V., Einsteinweg 101, 2333 CB Leiden, Nederland. NUM-
MERS VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: EU/1/99/116/001 (1 injectieflacon). AFLEVERINGSWIJZE: Geneesmiddel op medisch 
voorschrift. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST: 20 april 2011. Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het 
Europese Geneesmiddelen Bureau (EMEA) http://www.emea.europa.eu/. * Voor volledige productinformatie verwijzen wij naar de SPC van 20 april 2011. 
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cellen te recupereren waarin zich de MSC’s bevinden. 
Momenteel bestaat er voor MSC’s geen equivalent voor 
de cytaferesetechnieken gebruikt om hematopoïetische 
stamcellen via hun specifieke CD 34-markering te recu-
pereren. MSC’s hebben namelijk een te zwakke opper
vlaktemarkeringsspecifiteit. De enige beschikbare 
techniek om MSC’s te kwantificeren, is een kweektech
niek waarin elke MSC wordt geïdentificeerd op basis 
van haar vermogen tot fibroblastische proliferatie, de 
CFU (colony forming unit). Deze techniek neemt ver
schillende dagen in beslag. Telling van de MSC’s kan 
dus enkel retrospectief.

 Het beenmergmonster kweken om het aantal MSC’s te 
verhogen voordat ze weer worden geïnjecteerd.

 Het beenmergmonster kweken om het aantal cellen te 
verhogen en hun osteogene differentiatie (osteoblas
ten) te stimuleren.

 MSC’s genetisch wijzigen om de aanmaak van cyto
kines en groeifactoren zoals BMP en VEGF (9-10) te 
verhogen of om een bepaalde productie te normalise
ren (bijvoorbeeld die van collageen type 1, dat deficiënt 
is bij osteogenesis imperfecta).

De cellen worden lokaal geïnjecteerd. Bij andere botaan
doeningen zoals osteogenesis imperfecta worden de 
cellen langs algemene en intraveneuze weg toegediend. 
De werkzaamheid van deze techniek staat ter discussie 
omdat een groot aantal cellen worden geblokkeerd in de 
longfilter.
Tot op vandaag worden in publicaties over therapeutische 
studies bij mensen enkel technieken 1, 2 en 4 behandeld.

klInIsche studIes 
bIj artrofIsche pseudartrose

InjectIe van beenmerG
Connolly et al. publiceerden in 1986 het eerste geval van 
een behandelde NU (11). De techniek bestaat uit het weg
nemen van 35ml beenmerg ter hoogte van de crista iliaca 
en het onmiddellijk weer injecteren ervan in de zone van 
de NU. Deze handeling wordt tijdens dezelfde behandelings
sessie herhaald tot een eindvolume van 100 tot 150ml 
wordt bereikt. Dit eerste geval van septische NU van het 
scheenbeen werd gevolgd door een honderdtal andere ge
vallen van NU’s, met een globaal resultaat van 80 procent 
consolidatie na 6 tot 10 maanden (12).
In 1990 rapporteerden Healey et al. goede resultaten in 7-8 
gevallen van NU’s die optraden tijdens femur of tibiabot
transplantaties uitgevoerd na een uitgebreide botresectie 
voor sarcoom (13).
Dezelfde techniek van het rechtstreeks overbrengen van 
kleine volumes (3ml) van de crista iliaca naar de zone van 
de NU wordt eveneens gebruikt. De totale hoeveelheid 
beenmerg in deze studie bedroeg 50ml. De onderzoekers 
benadrukken dat ze geen heparine gebruiken, omdat dit 
de osteogenese mogelijk vermindert (14). In vier gevallen, 
bij patiënten bij wie geen consolidatie optrad, werd een 
tweede injectie gegeven. Consolidatie werd verkregen in 
436 weken (gemiddeld 18).
In 1993 verkregen Garg et al. een consolidatie in 17/20 
gevallen van NU’s van lang bot na vijf maanden (37 
maanden) (15). In deze studie aspireerden ze 34 maal 5ml 
beenmerg ter hoogte van de crista iliaca posterior, dat ze 
onmiddellijk opnieuw injecteerden in de NU. Het totale 
volume bedroeg 1520ml. Na drie weken werd een tweede 
behandelingssessie uitgevoerd.
In 2005 verkregen Goel et al. 15/20 consolidaties van NU 
van het scheenbeen op gemiddeld 14 weken (16). Hun be
handelingsmethode berustte op de overdracht van 35ml 
beenmerg uit de crista iliaca anterior naar de NUzone, 
tot een maximum van 15ml. Indien de patiënt geen kli
nische en radiologische tekens van consolidatie vertoonde, 
werd vier tot zes weken later een tweede behandeling uit
gevoerd.

a

b

figuur 3a en b: radiologische evolutie op zes maanden van 
pseudartrose van het sleutelbeen, aanwezig sinds 16 maanden bij 
een patiënt van 39 jaar, na in-situ-injectie van autologe osteoblasten.



orTho-rheumaTo | Vol 9 | nr 6 | 2011 229

Geconcentreerd beenmerG
De enige gepubliceerde studie is een retrospectieve studie 
van 60 NU’s van de tibia door Hernigou et al. in 2005 (17). 
Onder algemene verdoving werd 300ml beenmerg geas
pireerd uit de crista iliaca anterior. Het beenmerg werd 
vervolgens gefilterd en dan geconcentreerd in een cellense
parator. Het verkregen concentraat – 50ml – werd vervol
gens in de NU geïnjecteerd. Consolidatie werd verkregen 
in 53/60 gevallen op twaalf weken (416 weken). De onde
rzoekers telden het aantal geïnjecteerde MSC’s en stelden 
een significante afname van de geïnjecteerde MSC’s vast 
bij de patiënten bij wie er geen consolidatie optrad.

kWeek van osteoblasten
Deze therapeutische strategie werd voor het eerst beschre
ven in een publicatie uit 2009 (18). Nadat gedurende vier 
weken een beenmergmonster van 35ml was gekweekt, 
werden 1,2 x 107 cellen met de kenmerken van osteoblasten  
(productie van collageen type 1 en alkalische fosfatase)  
gemengd met fibrine om een totaal volume van 4ml te 
ver krijgen. De cellen werden onder lokale verdoving geïn
jecteerd op de plaats van een nieuwe langebotfractuur (en 
dus niet op de plaats van de NU).
De gerandomiseerde studie met controle wees uit dat er 
significant sneller consolidatie optrad.
In 2009 stelde ons team de eerste resultaten voor van 
een nietgecontroleerde studie waarin autologe preos
teoblasten werden gebruikt (19). Een beenmergmonster 
van 40ml, dat onder lokale verdoving werd genomen ter 
hoogte van de crista iliaca posterior, werd gedurende drie 
weken gekweekt. De osteoblastische cellen die na het kwe
ken werden verkregen, vertegenwoordigden gemiddeld 
31,7x106 cellen. In suspensie in een volume van gemiddeld 
2,3ml werden ze onder radioscopische controle geïnjecteerd 
in de NUzone (Figuren 1 en 2). Aan de hand van een 
controle met de contraststof indium kon worden bevestigd 
dat de cellen ter plaatse bleven. In 11/13 gevallen werd 
op 56 maanden (1 tot 13 maanden) consolidatie bereikt  
(Figuur 3). Er werd geen enkele bijwerking vastgesteld.

klInIsche studIe bIj osteonecrose 
van de femurkop

De therapeutische technieken die tot op vandaag worden 
gebruikt bij osteonecrose, bestonden uitsluitend uit injec
ties van geconcentreerd autoloog beenmerg.
In 2002 werd in een nietgecontroleerde retrospectieve 
studie de evolutie op 7 jaar (5 tot 11 jaar) van 189 heupen 
onderzocht (20). De behandelingstechniek bestond uit de 
aspiratie van 300ml beenmerg ter hoogte van de crista 
iliaca anterior. Het beenmerg werd vervolgens gefilterd 

en geconcentreerd in een cellenseparator. De op deze 
manier verkregen 50ml was vooral rijk aan monocytaire 
cellen, waaronder MSC’s. Dit monster werd geïnjecteerd 
in de zone van necrose met behulp van een eerder bes
chreven techniek voor biopsieën van de femurkop (21). De 
resultaten waren gebaseerd op de noodzaak om een totale 
prothese te plaatsen. In vergelijking met de in de literatuur 
gepubliceerde resultaten, werden de resultaten door de 
onderzoekers als goed beschouwd. Plaatsing van een totale 
prothese was slechts nodig bij 9/145 heupen die waren be
handeld voordat collaps van de femurkop optrad (prefrac
tuurstadium). Wanneer er al collaps aanwezig was voor de 
behandeling, was een totale heupprothese noodzakelijk bij 
25/44 behandelde heupen.
In 2004 publiceerden we het resultaat van een gecontro
leerde prospectieve studie waarin hetzelfde type behande
ling werd gebruikt, meer in het bijzonder de injectie van 
50ml geconcentreerd autoloog beenmerg, na extracapsu
laire boring van de femurkop. De controlegroep werd 
behandeld met boring zonder injectie van beenmerg (22).  
In de studie werden 18 femurkoppen aangetast door niet
traumatische osteonecrose behandeld in een prefractuur
stadium. Op 24 maanden waren de pijn en de gewrichts
functie significant verbeterd in de ‘beenmerggroep’. Vijf van 
de acht controles vertoonden een collaps: bij de patiënten die 
met beenmerg werden behandeld, was dit slechts 1/10. Het 
necrotisch volume nam af met 35 procent in deze groep, in de 
controlegroep nam dit volume toe met 20 procent. Een totale 
heupprothese was noodzakelijk bij twee van de controles en 
bij geen enkele patiënt in de beenmerggroep.
We hebben de observatie voortgezet tot op 60 maanden 
(23). De klinische verbetering bleef significant behouden 
voor de beenmerggroep. Op 60 maanden vertoonden 8/11 
controleheupen een collaps, in de beenmerggroep was dit 
3/13 (p = 0,038).
En tot slot werden in 2009 in een niet-gecontroleerde pro-
spectieve studie 59 patiënten (stadia pre- en postfractuur 
samen) behandeld met een injectie van 3050ml geconcen
treerd beenmerg (beginstaal van 100580ml) via 23 borin
gen in de zone van de necrose (24). Na 27 maanden (1240 
maanden) werd het succes geschat op 80 procent.
Een totale heupprothese was noodzakelijk bij slechts 7/59 
heupen.

besprekInG

Dit literatuuronderzoek leert ons dat de resultaten globaal 
genomen ‘goed’ zijn en dat de tolerantie ‘bevredigend’ is. 
Maar om met zekerheid aan te tonen dat celtherapie bij NU 
en osteonecrose echt werkt en geen complicaties veroor
zaakt, zijn bijkomende gecontroleerde studies nodig.
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Bij NU’s verschilt het type behandeling dat wordt gebruikt 
naargelang van het geaspireerde beenmergvolume, het al 
dan niet maken van een concentraat, het opnieuw geïnjec
teerde volume en tot slot het aantal behandelingen dat per 
geval wordt uitgevoerd. Geen enkele techniek lijkt betere 
resultaten te geven. Met kleine volumes (1520ml) en zon
der concentratie zijn de resultaten goed: 83 procent (15) en 
75 procent (16). Grotere volumes (300ml) en concentratie 
geven een resultaat van 88 procent (17).
Elk van deze strategieën moet verder worden onderzocht 
in gecontroleerde en, indien mogelijk, vergelijkende stu
dies.
Het alternatief – het gebruik van celculturen om de osteo
gene differentiatie te verhogen – is mogelijk en lijkt doel
treffend te zijn (19). Ook hier is echter een gecontroleerde 
studie noodzakelijk.
Een ander interessant punt is de reïnjectietechniek. Wat 
is het nut van het opnieuw injecteren van grote (tot 50ml) 
of kleine volumes (2ml), wetende dat het letselvolume bij 
atrofische NU’s zelden groter is dan 3-5cc? Verdient injec
tie in of rond het letsel de voorkeur? Of beide?

Bij osteonecrose heeft slechts één studie bewijsniveau 2. 
De drie andere studies hebben slechts bewijsniveau 4. In 
deze vier studies wordt echter wel dezelfde techniek voor 
monsterneming (300ml) en concentratie (50ml) van het 
beenmerg gebruikt. Het is ook dezelfde implantatietech

niek die werd gehanteerd, behalve in één studie, waarin 
drie boringen in plaats van één werden uitgevoerd.
De resultaten lijken goed, vooral bij patiënten in het pre
fractuurstadium. In het fractuurstadium lijken de resulta
ten minder goed te zijn, hoewel er sprake is van een gunstig 
effect (17). Een gecontroleerde studie is wenselijk.
Er blijven vragen bestaan over dit type behandeling: wat is 
het optimale reïnjectievolume? Hoeveel cellen moet wor
den geïnjecteerd? Bestaat er een drempel voor therapeu
tische respons? Is de snelheid van de reconstructie afhan
kelijk van de hoeveelheid cellen? Hoeveel cellen blijven ter 
plaatse (homing)? Moeten er verschillende injecties wor
den gegeven? In welke mate houdt het effect verband met 
de cellen en in welke mate met een cytokine en groeifactor 
in het plasma?
Er is dus nog veel werk aan de winkel.

conclusIe

De eerste resultaten van botceltherapie zijn bemoedigend, 
zowel op het vlak van werkzaamheid als op het vlak van 
tolerantie. Aan de hand van nieuwe studies kunnen de 
indicaties en de meest doeltreffende behandelingen verder 
in kaart worden gebracht.
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     Beter overschakelen op MabThera na 
mislukken eerste anti-TNF-alfa
Er zijn aanwijzingen dat het beter is meteen over te schakelen op MabThera 
als er geen resultaat wordt behaald met een eerste anti-TNF-alfa. 
Die gegevens worden bevestigd door de resultaten van een grote observa-
tionele, prospectieve, multinationale, multicentrische studie waarin al 1.082 
patiënten zijn opgenomen die hetzij een andere anti-TNF-alfa hetzij MabThera 
hebben gekregen (P Emery et al. #126).
De resultaten die op het congres van het ACR van 2011 werden gepresen-
teerd, hebben betrekking op de 660 patiënten die al minstens 6 maanden wer-
den gevolgd.
De patiënten in de MabTheragroep (n = 592) waren iets ouder (56,4 versus 
54,4 jaar) en hadden al langer RA (8,9 versus 7,8 jaar), dan de patiënten in 
de alternatieve anti-TNF groep (n=490). Op het ogenblik dat de behandeling 
werd veranderd, was de DAS28-VS significant hoger in de MabTheragroep 
(n=385) dan in de groep waarin een andere anti-TNF-alfa werd gestart (n = 
272) (5,57 versus 4,97, p < 0,0001).
Na correctie voor de initiële verschillen en rekening houdende met de propen-
siteitsscore van de arts om een van de twee behandelingen voor te schrijven, 
daalden de DAS28 en de BS gemiddeld significant meer in de MabTheragroep 
(n=277) dan in de groep waarin werd overgeschakeld op een andere anti-TNF-
alfa (n=203), respectievelijk - 1,6 versus - 1,2 (p = 0,047) en - 15,4 mm versus 
-9,7 mm (p= 0,022). Dat wijst erop dat het klinisch beter is over te schakelen 
op MabThera dan een tweede anti-TNF-alfa te proberen.

     Snel MabThera voor duurzame 
resultaten
Bij analyse van de resultaten na 5 jaar van de REFLEX-studie blijkt dat duur-
zame structurele effecten worden verkregen als MabThera snel wordt voorge-
schreven (E Keystone et al. #2208).
Na 1 jaar was de totale gewijzigde Sharpscore (MTSS) minder gestegen bij 
de patiënten die waren gerandomiseerd op MabThera dan bij de patiënten die 
waren gerandomiseerd naar de placebo en dus pas later rituximab kregen. Na 
5 jaar was dat verschil nog steeds aanwezig.

At Y1, n=75 (PLB-RTX); n=102 (RTX)

     Terwijl MabThera even goed wordt 
verdragen als de placebo, behalve wat de 
infusiegerelateerde reacties betreft
Er hebben zich geen specifieke tolerantieproblemen voorgedaan. 

De cumulatieve resultaten van 3.194 patiënten en 11.962 patiëntenjaren (vs. 
818 patiënten en 1107 patiëntenjaren in de placebogroep) met een follow-up 
tot bijna 10 jaar bevestigen de goede tolerantie van MabThera (RF van Vol-
lenhoven et al. #2199). De frequentie van ernstige infecties/100 patiëntenja-
ren bleef stabiel in de tijd en was vergelijkbaar in de twee groepen: 3,8 in de 
placebogroep en 3,9 in de MabTheragroep, ook bij de patiënten die herhaalde 
kuren hadden gekregen (3,3 blootstelling > 5 jaar, nl. een subgroep van 627 
patiënten en 4418 patiëntenjaren).

     Betere resultaten met MabThera bij 
seropositieve patiënten
Het CERRERA-samenwerkingsverband bundelt 10 Europese registers van 
patiënten met reumatoïde artritis (RA) bij wie een behandeling met MabThera 
werd gestart. 

Bij analyse van 3.266 patiënten (K Chatzidionysiou et al. #1646) werd aange-
toond dat de respons op MabThera (verbetering van de DAS28 na 6 maanden) 
significant beter was bij patiënten die positief zijn voor reumafactor (RF) en/of 
antistoffen hebben tegen gecitrullineerde peptiden/proteïnen (ACPA) dan bij 
seronegatieve patiënten.

° Versus RF- en ACPA- patiënten groep

Hetzelfde gold voor een goede EULAR-respons. Na correctie voor de leeftijd 
en het geslacht waren positiviteit voor ACPA of voor ACPA én RF de beste 
voorspellende factoren voor een goede EULAR-respons.
De superioriteit van MabThera bij seropositieve patiënten bleek ook uit het feit 
dat het aantal dat patiënten dat na 6 maanden opnieuw moest worden behan-
deld, hoger was in de seronegatieve groep. 

     Naar een optimale timing voor een 
nieuwe kuur van MabThera 
Als de klinische situatie verslechtert, kan een nieuwe kuur met MabThera wor-
den overwogen, maar volgens een studie van de ploeg van Paul Emery (EM 
Vital et al. #1643) kunnen we beter doen dan gewoonweg wachten. 

Slechts 57% van de 78 patiënten die nog een EULAR-respons vertoonden 6 
maanden na de MabThera-kuur, vertoonde nog een matige EULAR-respons 
na 1 jaar en 43% vertoonde nog een goede EULAR-respons.

De factoren die na 6 maanden een voorspellende waarde hadden voor het 
verlies van werkzaamheid tijdens het tweede semester na de kuur, waren het 
opnieuw verschijnen van B-cellen (predictief voor een verslechtering van de 
DAS28 binnen 3 maanden) en een stijging van de RF-titer.
Een DAS28 van 3,7 en een RF-titer van 108 IU/mL blijken volgens een model 
onderscheidend te zijn voor de waarschijnlijkheid van een EULAR-respons na 
1 jaar. Op grond daarvan kunnen dus de patiënten worden geïdentificeerd bij 
wie preventief een nieuwe kuur kan worden overwogen.

ACR 2011, Chicago 5-9 november

Verantwoordelijke uitgever: dr. Chr. Lenaerts - BR 9788 - december 2011

Werkzaamheid van MabThera volgens de serologie

RF- en ACPA- RF+ en ACPA+
5,81 ± 1,36 

niet significant
5,75 ± 136 

-1,41 ± 1,51 -1,95 ± 1,54 
p = 0,007°

RF+ en/of ACPA+
5,84 ± 1,35 

niet significant
-1,93 ± 1,49 
p = 0,005°
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Heidi Van de Keere

rol van de verpleeGkundIGe  
In de zorG voor chronIsche artrItIs:  

eular-aanbevelInGen

De European League Against Rheumatism (Eular) formuleerde tien aanbevelingen over de rol van verpleegkundi-
gen in de chronische artritiszorg. Ook Belgische experts waren hierbij betrokken. Annals of Rheumatic Diseases 
publiceert de aanbevelingen.

In de reumatologie vormen reumaverpleegkundigen meer 
en meer de tussenpersoon tussen patiënten en andere  
zorgverleners uit het multidisciplinaire reumateam. De 
introductie van nieuwe behandelingen en organisatorische  
ontwikkelingen zorgen ervoor dat de rol van de verpleeg
kundigen mee evolueert. Momenteel zijn er binnen Europa 
echter nog grote verschillen van land tot land en van regio 
tot regio. Sommige landen zijn nog helemaal niet vertrouwd 
met de functie van een reumaverpleegkundige, terwijl deze 
in andere landen een belangrijke rol spelen bij de educatie 
en counseling van patiënten, bij zelfzorgondersteuning, 
bij ziekenhuisopnames, bij het verlenen van telefonisch 
advies, bij het geven van intraarticulaire injecties,… Om 
een duidelijker zicht te krijgen op wat wel en wat niet tot 
het takenpakket van de reumaverpleegkundige kan beho
ren, formuleerde een team van Eularexperts, waaronder 
onze landgenoot prof. René Westhovens (KULeuven), tien 
aanbevelingen. Ze deden dat op basis van wetenschappe
lijke evidentie, en rekening houdend met de mening van 
experts (consensus).
In een notendop samengevat, stellen deze aanbevelingen  
dat patiënten bij een verpleegkundige zouden moeten te
rechtkunnen voor educatie (zodat ze beter geïnformeerd 
worden over chronische artritis en de behandeling ervan). Ze 
zouden  verpleegkundigen moeten kunnen raadplegen (met 
het oog op een betere communicatie, zorgcontinuïteit en 
tevredenheid), en ze zouden bij hen moeten terechtkunnen 
voor telefonisch advies (met het oog op een optimale zorg
continuïteit en ondersteuning).

Verpleegkundigen zouden op hun beurt moeten parti
ciperen aan het zorgmanagement met het oog op een 
betere controle van de ziekteactiviteit, en van de symp
tomen overeenkomstig de verwachtingen van de patiënt. 
Verpleegkundigen zouden aandacht moeten hebben voor 
psychosociale problemen van patiënten om het risico op 
angst en depressie te minimaliseren. Ze zouden vaardig
heden voor zelfzorg moeten promoten, zodat patiënten 
zelfredzamer worden. Ze zouden zorg moeten verlenen 
die gebaseerd is op protocollen en richtlijnen die lokaal en 
nationaal worden gehanteerd. Permanente navorming van 
verpleegkundigen is belangrijk, zodat ze hun eigen kennis 
en vaardigheden kunnen handhaven en verbeteren. Na 
het volgen van een gespecialiseerde opleiding en overeen
komstig de nationale regelgeving zouden ze gestimuleerd 
moeten worden om een grotere rol op te nemen in de artri
tiszorg. Tot slot zouden verpleegkundigen bepaalde taken 
in de artritiszorg op zich moeten nemen ten einde een kos
tenbesparing te realiseren.
Deze aanbevelingen vormen de basis voor het optimalise
ren van de zorg door reumaverpleegkundigen. Uiteinde
lijk doel is te komen tot een gestandaardiseerde zorg op 
Europees niveau.

van eijk-hustings y, van Tubergen a, boström C, et al. eular recommendations for the role of the nurse 
in the management of chronic inflammatory arthritis. ann rheum dis online 28 oktober 2011.
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3d: toekomst van de chIrurGIe?

Sinds Avatar, James Camerons film in 3D-zicht, de wereld veroverde, lijkt ook de medische wereld de vruchten 
te plukken van deze innovatieve technologie. De industrie ontwikkelde namelijk systemen voor 3D-chirurgie die 
intussen worden gebruikt voor verschillende types heelkundige ingrepen. Dat schrijft Greta McLachlan in The 
Lancet.

Er werd destijds vol verwachting uitgekeken naar de lan
cering van Avatar 3D. Door tegelijk vanuit verschillende 
hoeken te filmen en de kijker een bril op te zetten waarmee 
het beeld dat op beide ogen wordt geprojecteerd, lichtjes 
ver schilt, slaagden de makers van Avatar erin een zeker 
dieptezicht te creëren. Het was weinig verrassend dat 
nauwelijks enkele maanden later de 3Dlaparoscopie het 
levenslicht zag. De 3Dtechnologie die werd ontwikkeld 
voor de film, bracht medische bedrijven immers op ge
dachten om iets gelijkaardigs te doen. De technologie om 
de anatomie van patiënten in 3D te zien, bestaat weliswaar 
al langer dan tien jaar. Veel minder eenvoudig leek het om 
dit stereoscopische beeld te projecteren op het scherm. 
Vroegere experimenten van 3Dstereoscopische projectie 
dreigden de chirurg misselijk te maken. Ondanks het feit 
dat 3Dtaken snel en accurater werden uitgevoerd dan 2D
opdrachten, was projectie op het scherm niet eenvoudig. 
Gelukkig was er de filmindustrie die het probleem hielp 
oplossen… Laparoscopische procedures kunnen voortaan 
stereoscopisch worden gevolgd op het scherm, eenvoudig
weg door de chirurg een bril op te zetten die toelaat een 
dieptezicht te creëren.

Het was Lain Joudan (Royal Surrey County Hospital, 
Guilford), die de techniek in GrootBrittannië als eerste 
toepaste tijdens een cholecystectomie. Sindsdien wordt de 

3Dtechniek hier ook gebruikt bij herniaherstel, colonre
secties, hysterectomie, thoraxoperaties, urologische ingre
pen en prostaatoperaties.
McLachlan wijst er echter op dat er nog veel vragen on
beantwoord blijven sinds de introductie van deze techno
logie in het domein van de laparoscopische heelkunde. Er 
zijn nog vragen omtrent het gebruik en de toepassingsmo
gelijkheden, maar ook over de eventuele plaats van deze 
3Dtechniek in het aanleren van chirurgische vaardighe
den. Een andere vraag heeft betrekking op visueel nega
tieve effecten. Het vroegere probleem van nausea is dan 
wel van de baan, maar de vraag is of stereopsis – waarbij 
ieder oog een licht verschillend beeld te zien krijgt – geen 
oververmoeidheid van de ogen of onoplettendheid teweeg 
zal brengen. Onderzoek zal dat de komende jaren moeten 
uitwijzen.
In ieder geval lijkt deze ontwikkeling veelbelovend. En 
naarmate de camera’s op zich kleiner worden, opent dat 
mogelijkheden voor uitbreiding naar endoscopische pro
cedures. McLachlan meent in ieder geval dat er een belang
rijke rol voor 3D is weggelegd in de toekomst, zeker ook 
omdat deze 3Dsystemen niet zoveel duurder zijn dan de 
huidige 2Dsystemen. 

mclachlan, m. from 2d tot 3d: the future of surgery? The lancet 2011;378:1368.

aanpak laGeruGpIjn In functIe van proGnose

Een gerichte aanpak van lagerugpijn in de eerste lijn, op basis van therapie die rekening houdt met de prognose, 
lijkt doeltreffend en kostenbesparend. Dat besluiten Britse onderzoekers uit een gecontroleerde gerandomiseerde 
studie die verscheen in The Lancet.

Lagerugpijn is internationaal een groot gezondheidspro
bleem, met een lifetimeprevalentie van 80 tot 85 procent. 
Cijfers uit het Verenigd Koninkrijk leren dat ieder jaar 6 tot 
9 procent van de volwassenen hun huisarts raadpleegt we
gens rugpijn, en dat de klachten één jaar later slechts bij 20 
tot 40 procent volledig over zijn. Optimaliseren van het rug
pijnmanagement in de eerste lijn zou met andere woorden 

ook een gunstig effect hebben op de langetermijngevolgen, 
waaronder persisterende symptomen, een geringe levens
kwaliteit en een verminderde werkcapaciteit.
Klinische eerstelijnsstudies hebben al aangetoond dat 
gesofisticeerdere behandelingen (zoals manuele therapie, 
lichaamsbeweging of cognitieve gedragstherapie) doeltref
fender zijn dan minimale zorg. Weliswaar blijft het gissen 
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hoe kWalIteItsvol Informeren WebsItes  
over fIbromyalGIe?

De kwaliteit van websites die informeren over fibromyalgie loopt sterk uiteen. Websites die kwalitatief het best 
scoren, hebben bovendien het nadeel dat de informatie die ze geven, vaak weinig verstaanbaar is voor het grote 
publiek. Dat schrijft BMJ.

Het aantal mensen dat op zoek gaat naar gezondheidsin
formatie op het internet, neemt voortdurend toe. Vrouwen 
lijken meer dan mannen geneigd om het internet af te sur
fen naar gezondheidsgerelateerde informatie. Ook men
sen met fibromyalgie gaan graag op zoek op het internet 
naar informatie over hun aandoening. Informatie die via 
het internet beschikbaar is, kan inderdaad een educatieve 
waarde hebben, en kan mensen helpen bij het maken van 
beslissingen omtrent hun gezondheid. Maar hoe correct 
en hoe toegankelijk is de informatie die mensen op het 
internet vinden? En (hoe) kunnen ze het kaf van het koren 
scheiden? De helft tot driekwart van de mensen die het 
internet raadplegen op zoek naar gezondheidsinformatie, 
stelt zich vragen over de online gevonden gegevens. In de 
VS is het aantal volwassenen dat het internet raadpleegt op 
zoek naar gezondheidsinformatie toegenomen van 46 pro
cent in 2000 tot 61 procent in 2009. Van deze volwassenen 
stelt 66 procent zijn arts vragen over de kwaliteit van de 
online gevonden informatie. 

Lubna Daraz (McMaster University, Hamilton, Ontario, 
Canada) en collega’s bestudeerden de informatiebehoefte 
en voorkeuren van mensen met fibromyalgie. Volgens 
Daraz is het essentieel dat mensen met fibromyalgie toe
gang hebben tot kwaliteitsvolle informatie die hen moet 
helpen te leven met hun aandoening, temeer omdat fibro
myalgie een chronische aandoening is. In vorige studies 
hieromtrent hadden mensen al aangegeven dat ze het in
ternet een interessante bron van informatie vinden, maar 
dat ze zich tegelijk vragen stellen bij de kwaliteit van de op 
die manier gevonden informatie. Een evaluatie van de be
schikbare websites met informatie over fibromyalgie drong 
zich op, om te zien in hoeverre deze websites tegemoetko
men aan de behoeften van mensen met fibromyalgie. 
Een zoektocht op Google via het trefwoord ‘fibromyalgia’ 
leverde hen 6.720.000 resultaten op. De auteurs analyseer
den de 25 eerste websites. Ze stelden vast dat de kwaliteit 
van de websites sterk uiteenliep, dat de meeste websites 
geen vlot begrijpbare informatie geven en dat de websites 

hoe de patiënten te selecteren die het meest baat zullen 
hebben bij een dergelijke aanpak. Vaak is verwijzing voor 
één of andere aanpak vooral gebaseerd op intuïtie, terwijl 
onderzoek heeft aangetoond dat dit niet de meest efficiënte 
manier is. De andere optie – alle patiënten met lagerugpijn 
verwijzen voor behandeling – lijkt dan weer te veel van het 
goede, praktisch onhaalbaar en te duur. Een one-sizepro
gramma dat past voor iedereen lijkt evenmin zinvol omdat 
het geen rekening kan houden met de grote heterogeniteit 
in de groep.

Jonathan Hill (Keel University, Stokeontrent, VK) en col
lega’s bogen zich over een relatief nieuwe benadering, die 
gebaseerd is op zorg op maat in functie van de ingeschatte 
prognose. Deze benadering wint veld in verschillende an
dere medische disciplines, maar werd nog niet uitgetest 
in de aanpak van lagerugpijn. Een dergelijke aanpak zou 
de klinische uitkomst verbeteren en tegelijk kosteneffec
tief zijn. Hill en zijn team ontwikkelden een gelaagd model 
voor eerstelijnszorg voor lagerugpijn, bestaande uit twee 
complementaire componenten: een gebruiksvriendelijke 

en reeds gevalideerde screeningsmethode die patiënten 
onderbrengt in één van de drie risicogroepen (laag, middel
matig of hoog risico op persisterende disfunctie wegens 
lagerugpijn), en drie behandelopties, overeenkomstig de 
drie risicogroepen.
De Britse onderzoekers voerden een gerandomiseerde ge
controleerde studie in een cohort van 1.573 volwassenen 
met lagerugpijn, om na te gaan of een dergelijke benade
ring inderdaad klinisch en economisch gunstiger is dan de 
huidige standaardaanpak. Na twaalf maanden followup 
kwamen ze tot de bevinding dat een dergelijke gelaagde 
benadering op basis van een behandeling die is afgestemd 
op de prognose, resulteert in een gezondheidswinst (0,039 
bijkomende Quality Adjusted Life Years of QALY’s) en 
een kostenbesparing (£ 240,01 vs £ 274,40 in de controle
groep). De auteurs besluiten dat deze bevindingen kunnen 
bijdragen tot een optimalere aanpak van lagerugpijn in de 
eerste lijn.

hill j, whitehurst d, lewis m, et al. Comparison of stratified primary care management for low back pain 
with current best practice (aTaeT back): a randomised controlled trial. The lancet 2011;378:1560-71.
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tIps voor de aanpak van moeheId  
bIj reumatoïde artrItIs

Cognitieve gedragstherapie in groep voor het zelfmanagement van moeheid bij reumatoïde artritis helpt beter dan 
het geven van informatie alleen. Dat blijkt uit een gerandomiseerde, gecontroleerde studie. Annals of Rheumatic 
Diseases publiceerde de resultaten.

Significante moeheid treedt op bij 70 procent van de men
sen met reumatoïde artritis. Mensen ervaren de moeheid 
geassocieerd met de aandoening vaak als even storend als 
de pijn. De moeheid kan even ernstig zijn als die bij het 
chronisch vermoeiheidssyndroom. Bovendien is ze moei
lijk behandelbaar, krijgt ze niet altijd de nodige aandacht, 
en heeft ze een grote impact op de levenskwaliteit. Het 
inzicht dat moeheid voor mensen met reumatoïde artritis 
een zware dobber is, heeft intussen wel geleid tot de inter
nationale consensus dat moeheid geëvalueerd moet wor
den in alle klinische studies bij reumatoïde artritis.

Vermoeidheid is een complex probleem vanwege het mul
ticausale onderliggende mechanisme, waarin zowel kli
nische (inflammatie, pijn, invaliditeit…) als psychosociale 
(gemoed, copingmechanismen…) factoren een rol spelen. 
Reumatologische teams geven vaak educatie voor zelfma
nagement van moeheid, maar het gebrek aan een systema
tische review over moeheidsinterventies bij reumatoïde 
artritis maakt dat artsen vaak onzeker zijn over hoe ze hun 
patiënten het best kunnen helpen op dat vlak. 

Onderzoek heeft al aangetoond dat cognitieve gedragsthe
rapie zinvol is voor een beter zelfmanagement van moeheid 
bij multiple sclerose. In het domein van met reumatoïde ar
tritis geassocieerde moeheid zijn in het verleden al enkele 
gerandomiseerde, gecontroleerde studies gevoerd, maar 
die hadden steeds betrekking op kleine subgroepen van 
de populatie met reumatoïde artritis. Aangezien moeheid 
een alomtegenwoordig probleem is bij mensen met reu
matoïde artritis, vonden Sarah Hewlett (University of the 
West of England, Bristol, GrootBrittannië) en haar team 

dat interventies om die moeheid aan te pakken, bestudeerd 
moesten worden in de brede populatie van patiënten met 
reumatoïde artritis.

In twee centra rekruteerden de onderzoekers 168 volwas
senen met bevestigde reumatoïde artritis bij wie de voor
bije 24 weken geen noemenswaardige veranderingen in de 
therapie hadden plaatsgevonden. Allen hadden een VAS
score (visueel analoge schaal) ≥ 6. Uiteindelijk werden 127 
patiënten gerandomiseerd voor cognitieve gedragstherapie 
in groep rond zelfmanagement van moeheid (6 wekelijkse 
sessies van 2u + een afrondingssessie in week 14) of voor 
de klassieke aanpak (informatieverstrekking). Na 18 we
ken rapporteerde de groep die cognitieve gedragstherapie 
had gekregen een betere MAFscore (multi-dimensional 
assessment of fatigue) (28,99 vs 23,99; p = 0,008) en een 
betere VAS-score (5,99 vs 4,24, p < 0,001) dan de controle
groep. Ook qua perceptie van de ernst van moeheid, inva
liditeit, depressieve gevoelens, hulpeloosheid, slaap,… 
scoorde de groep die cognitieve gedragstherapie had 
gekregen beter dan de controlegroep. Deze studie onder
steunt de theorie dat moeheid een gevolg is van complexe 
interacties tussen ziekte, persoonlijke context, cognitie en 
gedrag, en dat cognitieve gedragstherapie zinvol kan zijn. 
Verder onderzoek moet nagaan op welke manier een der
gelijke aanpak zo doeltreffend mogelijk kan worden inge
past in de dagelijkse klinische praktijk.

met de hoogste kwaliteit vaak de minst begrijpbare infor
matie aanleveren.

Hoewel informatie erg belangrijk is voor mensen die le
ven met fibromyalgie, voldoen de beschikbare websites 
dus niet of nauwelijks aan de behoefte aan noodzakelijke 
en correcte informatie, die bovendien goed verstaanbaar 
is voor het grote publiek. Daarenboven kunnen mensen 

moeilijk het kaf van het koren scheiden. Volgens de au
teurs dienen zorgverleners zich hiervan bewust te zijn en is 
het belangrijk dat ze hun patiënten helpen in de zoektocht 
naar betrouwbare en toegankelijke online informatie over 
hun aandoening.

daraz l, macdermid j, wilkins s, et al. The quality of websites addressing fibromyalgia: an assessment 
of quality and readability using standardised tools. bmj open 2011;1:e000152.

hewlett s, ambler n, almeida C, et al. self-management of fatigue in rheumatoid arthritis: a 
randomised controlled trial of group cognitive-behavioural therapy. ann rheum dis 2011;70:1060-
1067.
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yoGa voor chronIsche laGeruGpIjn

Een programma op basis van twaalf weken yoga helpt volwassenen met chronische of recidiverende lagerugpijn 
méér dan de klassieke zorg. Dat schrijven Britse onderzoekers in de Annals of Internal Medicine op basis van een 
gerandomiseerde gecontroleerde studie.

Lagerugpijn is een frequente aandoening die de maat
schappij handenvol geld kost. Oefentherapie, die algemeen 
wordt toegepast en aanbevolen in de aanpak van lagerug
pijn heeft echter slechts een beperkt effect. Helen Tilbrook 
(University of York, GrootBrittannië) en collega’s wil
den nagaan of yoga een alternatieve aanpak kan zijn. De 
gunstige effecten van yoga kunnen groter zijn dan die van 
oefentherapie alleen, omdat yoga lichaamsbeweging com
bineert met een mentale focus. Er is bovendien aandacht 
voor een goede lichaamshouding, zelfbewustzijn, zelfzorg 
en relaxatie. Een literatuurstudie had al gesuggereerd dat 
yoga inderdaad een doeltreffende behandeling kan zijn 
bij chronische lagerugpijn. De studies die in het verleden 
werden gevoerd, hadden echter beperkingen: de studieco
hortes waren klein, ze hadden betrekking op slechts één 
yogaleraar, de followup was kort…

Om die reden beslisten de Britse onderzoekers zelf een stu
die te voeren, om zo na te gaan of een programma op basis 
van twaalf weken yoga een beter effect zou sorteren dan de 
klassieke zorg, met name op de functionaliteit van de rug 
bij personen met chronische of recidiverende lagerugpijn. 
Driehonderddertien volwassenen (1865 jaar) die in de 
voorbije 18 maanden hadden geconsulteerd voor lagerug
pijn, werden gerekruteerd tussen juli 2007 en juli 2008. 
Ze werden gerandomiseerd voor een yogaprogramma 
(n = 156) of voor klassieke zorg (n = 157). De yogagroep 
kreeg een programma van twaalf yogasessies (één per 

week, plus opdrachten voor thuis) aangeboden door twaalf 
verschillende leraars in nietmedische centra. Primair 
eindpunt was de functionaliteit van de rug, gemeten aan 
de hand van de RMDQscore (Roland-Morris Disability 
Questionnaire) na drie maanden. Hoe hoger deze score, 
hoe meer activiteitsbeperking. Activiteiten die hier in reke
ning worden genomen, zijn onder meer stappen, rechtop 
staan, dagdagelijkse activiteiten. Secundaire eindpunten 
waren onder meer de RMDQscore na 6 en 12 maanden, 
en scores voor rugpijn en voor de algemene gezondheid na 
3, 6 en 12 maanden.

De yogagroep had een betere functionaliteit van de rug dan 
de controlegroep na 3, 6 en 12 maanden. De RMDQscore 
lag 2,17 punten lager in de yogagroep dan in de controle
groep na 3 maanden; 1,48 punten lager na 6 maanden; 
en 1,57 punten lager na 12 maanden. De scores voor rug
pijn en algemene gezondheid waren vergelijkbaar in beide 
groepen na 3, 6 en 12 maanden.
Yoga lijkt dus een veilige vorm van beweging te zijn die re
sulteert in een betere functionaliteit van de rug bij volwas
senen met chronische of recidiverende lagerugpijn.

Tilbrook h, Cox h, hewitt C, et al. yoga for chronic low back pain. ann intern med 2011;155:569-78.



Eén van de sterkhouders van het EULAR congres 2011 was de presentatie 
voor een volle zaal door Maxime Dougados van de resultaten van een eerste 
tussentijdse analyse van de gerandomiseerde, gecontroleerde, dubbelblinde 
ACT-RAY-studie.
Daarin werd bij RA-patiënten die niet goed hadden gereageerd op 
methotrexaat (MTX), aangetoond dat de gunstige klinische effecten na 24 
weken (percentage DAS28-remissie, aantal gezwollen en pijnlijke gewrichten 
en ACR-respons) vergelijkbaar waren bij de patiënten bij wie RoACTEMRA 
(8 mg/kg intraveneus om de 4 weken) aan de behandeling met MTX werd 
toegevoegd, en de patiënten die met RoACTEMRA in monotherapie werden 
behandeld (stopzetting van MTX, dat werd vervangen door placebo).

ACR response rates at Week 24 were not significantly different 
between groups

Op het ACR werden die klinische effecten aangevuld met gegevens over de 
radiografische evolutie, de levenskwaliteit en de veiligheid (M Dougados et 
al #2628).

      Van klinische verbetering tot 
gewrichtssparend effect
Het is bekend dat er een discordantie is tussen de klinische en de structurele 
resultaten.
We mogen er dan ook niet zomaar van uitgaan dat een patiënt die het klinisch 
goed stelt, geen persisterende gewrichtsdestructie kan vertonen.
In de ACT-RAY-studie werd aangetoond dat de klinische verbetering gepaard 
gaat met een structurele verbetering: geen significant verschil wat betreft de 
geannualiseerde door Genant gemodificeerde Scharpscore (GmSS) en de 
componenten erosies en vernauwing van de gewrichtsspleet of voor de 
percentages progressievrije patiënten (∆ ≤ 0 voor die verschillende scores)  
tussen de groepen RoACTEMRA + MTX en RoACTEMRA in monotherapie.

Proportion of patients with no radiographic progression (change ≤0) 
at Week 24 (ITT)

ACR 2011, focus op RoACTEMRA® (tocilizumab)
Chicago 5-9 november

De klinische gegevens bij gebruik van RoACTEMRA in monotherapie* zijn overtuigend. De resultaten van de beeldvormingsonder-
zoeken blijken dat ook te zijn en dat alles wordt bevestigd door een gunstige beoordeling van de patiënten.  

Dr. Jean-Claude Lemaire

V.U.: Dr. Chr. Lenaerts – Br9791 – 11/2011
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* RoACTEMRA kan in monotherapie worden gebruikt als MTX niet verdragen wordt of als voortzetting van de behandeling met MTX niet aangewezen is.

Die resultaten worden bevestigd door de MRI-gegevens na 12 weken, die 
geen statistisch verschil tonen tussen de twee therapeutische groepen op het 
vlak van de veranderingen in de 5 metacarpofalangeale gewrichten in een 
subgroep van 63 patiënten (PG Conaghan et al. #434). 
Enerzijds resulteerde toediening van RoACTEMRA in een stabilisering van de 
erosiescore en vooral in een daling van de scores voor synovitis en osteïtis. 
Die scores daalden snel, al vanaf de tweede week, en het verschil werd statis-
tisch significant na 12 weken. 
Dat wijst erop dat RoACTEMRA de ontstekingsverschijnselen in het gewrichts-
vlies en het bot snel afremt, wat het optreden van erosies tegengaat en een 
gewrichtssparend effect heeft.

      Verder
Stopzetting van MTX verbetert de veiligheid voor de lever en RoACTEMRA 
levert geen enkel specifiek probleem op het vlak van de algemene veiligheid.

Safety data confirmed previous findings

In monotherapie bedraagt de frequentie van ernstige bijwerkingen en ern-
stige infecties respectievelijk 18 en 6 per 100 patiëntjaren (M Dougados et 
al #2628), dus in dezelfde grootteorde dan wat jaar na jaar werd gezien in de 
5 grote fase III-studies en de open extensiestudies daarvan (M Genovese et 
al.#2217).

      Patiëntenreferendum
Uitstekend nieuws: in een Duitse, retrospectieve, multicentrische studie (J 
Kaufmann et al. #1244) werd aangetoond dat een doeltreffende monotherapie 
behandeling een goede manier is om de therapietrouw te verbeteren.
De studie werd uitgevoerd uitgaande van de gegevens van 254 patiënten die 
een monotherapie behandeling kregen met een biological (TNF-alfa-antago-
nist of RoACTEMRA). De therapietrouw na 6 maanden bedroeg gemiddeld 
83%, maar de resultaten waren veel beter met RoACTEMRA: 90% van de 
patiënten in de RoACTEMRA-groep gebruikte na 6 maanden nog altijd de-
zelfde behandeling, tegen 76% van de patiënten die een TNF-alfa-antagonist 
kregen.

      Conclusie
In deze studie werd aangetoond dat RoACTEMRA in combinatie met een klas-
sieke basisbehandeling niet significant doeltreffender is dan RoACTEMRA in 
monotherapie.
Na 24 weken waren de klinische effecten, de gegevens over de radiografische 
evolutie, de levenskwaliteit en de veiligheid vergelijkbaar.
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* p-values are for between-group differences from a two-sided Cochran-Mantel-Haenszel test stratified 
for region and baseline DAS28. Patients without radiographic assessment at baseline or Week 24 were 
considered as progressors.
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De rol van antilichamen  
tegen gecitrullineerDe proteïnen 
en immuuncomplexen  
in De pathogenese  
van reumatoïDe artritis

Katleen Van Steendam, Dieter Deforce
laboratorium farmaceutische biotechnologie, uZ gent, ug

Keywords: anti-citrullinated protein/peptide antibody — fibrinogen — filaggrin — immune complex — vimentin

Antilichamen tegen gecitrullineerde eiwitten (ACPA) zijn een zeer specifieke 
en betrouwbare marker voor reumatoïde artritis. Sinds de ontdekking van deze antilicha-
men is er heel wat onderzoek verricht naar de identiteit van gecitrullineerde eiwitten in 
gewrichten van patiënten met reumatoïde artritis. Nochtans zijn gecitrullineerde eiwit-
ten niet specifiek voor reumatoïde artritis. Er mag dus niet enkel gefocust worden op het 
identificeren van gecitrullineerde eiwitten in het gewricht van patiënten met reumatoïde 
artritis. Men moet tevens nagaan welke antigenen aanleiding kunnen geven tot een abnor-
male humorale respons, zoals de productie van autoantilichamen. Binnen deze optiek werd 
een analyse van immuuncomplexen opgezet, aangezien immuuncomplexen een directe 
link tussen antigen en antilichaam vormen. Immuuncomplexen spelen tevens een rol in 
gewrichtsschade, waardoor informatie over de antigenen in immuuncomplexen kan leiden 
tot een beter begrip van de pathogenese van reumatoïde artritis.
Door middel van immunoprecipitatie, gelelektroforese en immunodetectie werd aangetoond 
dat immuuncomplexen uit gezond serum en serum bij reumatoïde artritis niet-gecitrullineerd 
fibrinogeen b en fibronectine bevatten, terwijl in het synoviale vocht van patiënten met 
reumatoïde artritis fibrinogeen b, fibrinogeen g, fibronectine en vimentine gedetecteerd 
konden worden. Bovendien bleken fibrinogeen b en vimentine gecitrullineerd te zijn in 
de immuuncomplexen van synoviaal vocht bij reumatoïde artritis. Aangezien patiënten 
met reumatoïde artritis onderverdeeld kunnen worden in ACPA-positief en ACPA-negatief 
en de aanwezigheid van ACPA een invloed kan hebben op de identiteit van antigenen in 
immuuncomplexen, werden deze twee groepen afzonderlijk bestudeerd. Wanneer indivi-
duele patiënten met reumatoïde artritis (ACPA-positief en ACPA-negatief) en patiënten 
met spondyloartropathie geanalyseerd werden, konden gecitrullineerde eiwitten enkel ge-
detecteerd worden in immuuncomplexen uit synoviaal vocht van ACPA-positieve patiënten 
met reumatoïde artritis: 8 procent toonde een reactiviteit tegen gecitrullineerd fibrinogeen 
b, terwijl 42 procent positief was voor gecitrullineerd vimentine. Deze resultaten zijn een 
duidelijke aanwijzing voor het belang van gecitrullineerd vimentine in de pathogenese van 
reumatoïde artritis.
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Reumatoïde artritis is een autoimmuunziekte die geka
rakteriseerd wordt door een chronische ontsteking van 
de gewrichten. De diagnose van reumatoïde artritis wordt 
gesteld aan de hand van klinische manifestaties, radiogra
fie en serologie. Eén van de gebruikte serologische testen is 
de bepaling van de reumafactor, die voor het eerst beschre
ven werd in 1939. De reumafactor betreft voornamelijk 
IgMantilichamen tegen het Fcdeel van immunoglobuline 
G en is aanwezig in 71 tot 79 procent van de patiënten met 
reumatoïde artritis. De specificiteit ervan is echter beperkt 
(77% tot 82%), aangezien deze antilichamen ook terugge
vonden worden bij patiënten met andere autoimmuun
ziekten zoals het sjögrensyndroom, alsook bij gezonde 
individuen (1, 2). 
Naast door bepaling van de reumafactor wordt reumatoïde 
artritis ook gediagnosticeerd door middel van een sero
logische test waarbij de titer van de antilichamen tegen ge
citrullineerde eiwitten (ACPA = anti-citrullinated protein/
peptide antibodies) wordt bepaald. De diagnostische test 
voor ACPA is gebaseerd op een ELISAtechniek waarbij 
synthetisch aangemaakte cyclisch gecitrullineerde eiwitten 
of peptiden gebruikt worden als antigen (antiCCP ELISA).

De gevoeligheid van de antiCCP ELISA is vergelijkbaar met 
die van de reumafactor, maar de specificiteit is veel hoger 
in vergelijking met de reumafactor, waardoor de antiCCP
titer zeer waardevol is als diagnostische marker (Tabel 1). 

antIlIchamen teGen GecItrullIneerde 
proteïnen (acpa)

De rol van ACPA in de pathogenese van reumatoïde artritis 
wordt benadrukt door de aanwezigheid van deze antilicha
men vóór de ziekte zelf zich manifesteert (5). Deze voor
spellende waarde is van groot belang bij reumatoïde artri
tis, aangezien een behandeling in een vroeg stadium van 
de ziekte de gewrichtsschade kan vertragen of zelfs vermij
den. Bovendien is het aangetoond dat ACPApositieve pa
tiënten met reumatoïde artritis een ernstiger en erosiever 
ziektebeloop vertonen in vergelijking met ACPAnegatieve 
patiënten (6). De aanwezigheid van ACPA is ook geasso
cieerd met HLADRB1allelen, een gen dat geassocieerd 
wordt met reumatoïde artritis. ACPAreactiviteit verdeelt 
de patiënten met reumatoïde artritis in feite in twee grote 
subsets — ACPApositief en ACPAnegatief — die bij het 
bestuderen van de moleculaire pathofysiologie van reuma
toïde artritis bestudeerd zouden moeten worden als aparte 
entiteiten (7).

GecItrullIneerde eIWItten

Citrullinering, of deïminatie, is een posttranslationele mo
dificatie, waarbij het arginineresidu in een proteïne omge
zet is in een citrullineresidu. Deze modificatie gebeurt met 
behulp van PADenzymen in combinatie met hoge cal
ciumconcentraties (102mmol/l) (Figuur 1) (8). 

tabel 1: sensitiviteit en specificiteit van de reumafactor (rf) en de anti-ccp titer.

sensitiviteit (%) specificiteit (%) referentie Totaal aantal  
controles

aantal  
ra-patiënten

rf

78,6% 80,8% (2) 264 118

71,4% 82,2% (3) 237 119

76,1% 77,7% (1) 467 164

anti-ccp

75,4% 97,3% (2) 264 118

66,4% 98,3% (3) 237 119

70,1% 98,7% (1) 467 164

72,4% 96,1% (4) 479 170

figuur 1: citrullinatie van een peptidylarginine (links) tot peptidylcitrulline (rechts) door peptidyl-argininedeïminase.
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In tegenstelling tot ACPA, is de aanwezigheid van gecitrul
lineerde eiwitten niet specifiek voor reumatoïde artritis. 
Gecitrullineerde eiwitten worden ook teruggevonden in 
gezonde controles in de huid, de nagels, het haar en het 
centrale zenuwstelsel, waar ze een fysiologische rol vervul
len (9). Citrullinering van keratine en filaggrine in de huid 
is immers noodzakelijk voor de verharding van de epider
mis (9-10). In het centrale zenuwstelsel is citrullinering 
van het myelinebasisproteïne betrokken in de vorming en 
stabilisatie van de myelineschede (11). Citrullinering van 
histonen is betrokken in transcriptieregulatie (12) en in de 
decondensatie van chromatine bij de vorming van neutro-
phil extracellular traps (NET’s) (13).

Ook in het gewricht is de aanwezigheid van gecitrullineer
de eiwitten niet specifiek voor reumatoïde artritis, maar 
eerder geassocieerd met inflammatie (14-16). Gecitrul
lineerde eiwitten werden immers gevonden in synoviaal 
vocht van patiënten met reumatoïde artritis en spon
dyloartropatie, terwijl er geen gecitrullineerde eiwitten 
(of zeer lage concentraties van gecitrullineerde eiwitten) 
gevonden werden bij patiënten met osteoartritis (17). Dit 
betekent dat de aanwezigheid van gecitrullineerde eiwitten 
niet noodzakelijk inhoudt dat er antilichamen tegen geci
trullineerde eiwitten zullen gevormd worden.
Om de relevante antigenen te identificeren die aanlei
ding geven tot ACPA, is het daarom beter om te focussen 
op immuuncomplexen, aangezien immuuncomplexen 
een directe link inhouden tussen antigen en antilichaam. 
Bovendien is aangetoond dat immuuncomplexen een rol 
kunnen spelen in de pathogenese van reumatoïde artritis. 
Immuuncomplexen kunnen immers complementfactoren 
binden, wat leidt tot de afgifte van chemotactische factoren 
zoals C5a. Deze kunnen de vasculaire permeabiliteit verho
gen en de expressie van adhesiemoleculen induceren, wat 
op haar beurt leidt tot de aantrekking van inflammatoire 
cellen in het gewricht en tot een lokale inflammatoire res
pons (18). Immuuncomplexen kunnen ook de Fcreceptor 
binden op fagocyten en de secretie van pro-inflammatoire 
cytokines induceren, zoals TNFa, IL8, IL1a, IL1b, GM
CSF, IL6 en matrixmetalloproteïnases (MMP’s). Deze 
laatste zijn betrokken in de vernietiging van extracellulaire 

matrixproteïnen uit het kraakbeen. Schuerwegh et al. heb
ben tevens aangetoond dat immuuncomplexen geïsoleerd 
uit serum en synoviaal vocht bij reumatoïde artritis, in 
tegenstelling tot immuuncomplexen uit gezond serum, een 
effect had op de groei van chondrocyten, NOproductie 
en apoptose, en op die manier rechtstreeks bijdragen tot 
kraakbeendestructie bij reumatoïde artritis (19). Boven dien 
is aangetoond dat immuuncomplexen essentieel zouden 
zijn voor de initiatie van artritis (20).

Immuuncomplexen

Wegens het pathogene effect van immuuncomplexen bij 
reumatoïde artritis en het rechtstreekse verband tussen 
antigen en antilichaam, is het van belang om de antigenen 
in immuuncomplexen te identificeren. Identificatie van 
deze antigenen kan immers leiden tot nieuwe inzichten in 
het immunologisch proces dat plaatsheeft in de aangetaste 
gewrichten.
Om de antigenen in de immuuncomplexen uit het serum 
en synoviaal vocht te identificeren, werden ze vooreerst 
geïsoleerd door immunoprecipitatie met proteïne Gbeads. 
Massaspectrometrische analyse van de opgezuiverde im
muuncomplexen werd bemoeilijkt door de grote hoeveel
heid immunoglobulines die aanwezig bleken na proteïne 
Gopzuivering. Daarom werd er een tweedimensionale 
gelanalyse gebruikt in combinatie met immunodetectie om 
de identiteit van het antigen te bepalen (Figuur 2). 

De keuze van antilichamen voor immunodetectie was ge
baseerd op eerdere rapporten over gecitrullineerde eiwit
ten, hetzij in het serum, hetzij in het synoviale vocht of het 
synoviale weefsel van patiënten met reumatoïde artritis. 
Eerdere rapporten vermeldden de aanwezigheid van geci
trullineerd fibrinogeen, fibronectine en vimentine in het 
gewricht van patiënten met reumatoïde artritis (2125). Op 
basis van deze bevindingen werd immunodetectie uitge
voerd met antifibrinogeen b-, antifibrinogeen g-, antifibro
nectine en antivimentineantilichamen na een tweedimen
sionale polyacrylamidegelelektroforese (2DPAGE) met 
immuuncomplexen.

figuur 2: experimentele setup.
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Niet alleen de identificatie van de antigenen, maar ook 
hun citrullineringstatus is echter van belang. Aangezien 
ACPA’s zeer specifiek zijn voor reumatoïde artritis en hoge 
hoeveelheden gecitrullineerde eiwitten, zoals fibrinogeen, 
gedetecteerd zijn in het gewricht van patiënten met reuma
toïde artritis, is het vrij waarschijnlijk dat antigenen in de 
immuuncomplexen van patiënten met reumatoïde artritis 
ook gecitrullineerd kunnen zijn. Daarom werd er naast 
immunodetectie ook nog een citrullinekleuring uitgevoerd 
met behulp van senshuantilichamen (AMCkleuring of 
anti-modified citrullinekleuring).

Citrullinering van de antigenen uit immuuncomplexen 
past perfect in het model van Van Venrooij en Pruijn over 
het chronische karakter van reumatoïde artritis (26). Ze 
deelden het proces van autoimmuniteit bij reumatoïde 
artritis in vijf stappen in: een onschuldige ontsteking 
in combinatie met massale apoptose kan leiden tot ver
hoogde cytosolische Ca2+concentraties (1), gevolgd door 
de activering van peptidylargininedeïminase (PAD) en de  
citrullinering van eiwitten (2). Als gecitrullineerde anti
genen worden gepresenteerd aan Tcellen, kan de productie 

van ACPA’s worden geactiveerd (3). Immuuncomplexen 
kunnen gevormd worden als de antigenen reageren met 
de autoantilichamen (4). Deze immuuncomplexen kunnen 
dan weer inflammatie onderhouden (5) en aanleiding ge
ven tot een vicieuze cirkel van ontsteking die kan leiden tot 
beschadiging van de gewrichten.

IdentIfIcatIe van antIGenen In Immuun-
complexen uIt Gezond serum en uIt serum  
en synovIaal vocht bIj reumatoïde artrItIs
Na immunoprecipitatie werden de immuuncomplexen uit 
gezond serum en uit serum en synoviaal vocht bij reuma
toïde artritis onderworpen aan een tweedimensionale gel
analyse en immunodetectie. Daarbij werd fibrinogeen b en 
fibronectine teruggevonden in immuuncomplexen verkre
gen uit gezond serum, en uit serum en synoviaal vocht bij 
reumatoïde artritis, wat aangeeft dat de aanwezigheid van 
fibrinogeen b en fibronectine in immuuncomplexen niet 
specifiek is voor reumatoïde artritis of synoviaal vocht bij 
reumatoïde artritis. Fibrinogeen g en vimentine konden ech
ter alleen waargenomen worden in de immuuncomplexen 
van synoviaal vocht bij reumatoïde artritis (Figuur 3).

figuur 3: Immunodetectie van opgezuiverde Ic uit gezond serum, ra serum en ra synoviaal vocht (sv) met anti-fibrinogeenb (a), anti-fibrinogeeng (b), 
anti-fibronectine (c), anti-vimentine (d) en anti-modified citrulline (amc) kleuring (e) (27).
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Bovendien konden geen gecitrullineerde eiwitten gedetec
teerd worden in de immuuncomplexen van gezond serum 
en serum bij reumatoïde artritis, terwijl in de immuun
complexen van synoviaal vocht bij reumatoïde artritis 
wel degelijk gecitrullineerde eiwitten aanwezig waren  
(Figuur 3). De gecitrullineerde eiwitten in immuun
complexen van synoviaal vocht bij reumatoïde artritis  
werden geïdentificeerd als vimentine en fibrinogeen b.

De afwezigheid van gecitrullineerde eiwitten in immuun
complexen uit het bloed van patiënten met reumatoïde 
artritis was niet in overeenstemming met de bevindingen 
van Zhao et al. (17). Zij vonden immers dat gecitrullineerd 
fibrinogeen b aanwezig was als antigen in immuuncom
plexen van plasma bij reumatoïde artritis. Het verschil tus
sen beide studies kan verklaard worden door het verschil 
in isolatiemethode en het feit dat in de studie van Zhao et 
al. plasma gebruikt werd in plaats van serum. Aangezien 
serum geen stollingsfactoren meer bevat, kan een deel 
van het fibrinogeen, gecitrullineerd of natief, vrij of in im
muuncomplexen, immers al verwijderd zijn tijdens de stol
ling. Daarnaast kan patiëntenvariabiliteit of variatie in de 
ziektestatus niet worden uitgesloten als mogelijke oorzaak 
voor de verschillen in resultaten.

IdentIfIcatIe van GecItrullIneerde antIGenen  
bIj reumatoïde artrItIs (acpa-posItIef versus 
acpa-neGatIef) en synovIaal vocht  
bIj spondyloartropathIe
Aangezien gecitrullineerde antigenen enkel aanwezig 
waren in de immuuncomplexen van synoviaal vocht, heb
ben we met deze matrix verder gewerkt. Om een idee te 
krijgen van de prevalentie van bepaalde gecitrullineerde 
antigenen in immuuncomplexen, hebben we individuele 
stalen van synoviaal vocht van ACPApositieve patiënten 
met reumatoïde artritis (n = 12), ACPAnegatieve patiën
ten met reumatoïde artritis (n = 12) en patiënten met 
spondyloartropathie (n = 12) geanalyseerd. Deze laatsten 
fungeerden als controlegroep, aangezien zij ook ontsto
ken gewrichten hebben, die echter geen ACPA’s bevatten. 
Fibronectine bleek aanwezig zowel in immuuncomplexen 

uit gezond serum als in immuuncomplexen uit serum en 
synoviaal vocht bij reumatoïde artritis, zodat we ons heb
ben gericht op fibrinogeen b, fibrinogeen g en vimentine 
tijdens de verdere analyse. Na de analyse van individuele 
stalen, vonden we dat fibrinogeen b aanwezig was in de 
immuuncomplexen van zowel ACPApositieve als ACPA
negatieve patiënten met reumatoïde artritis en patiënten 
met spondyloartropathie. Fibrinogeen g kon gedetecteerd 
worden in de immuuncomplexen van ongeveer 75 procent 
van de patiënten uit de drie groepen. Bij vimentine werd 
echter een duidelijk verschil in prevalentie waargenomen 
tussen de groepen onderling: vimentine was aanwezig in 
de immuuncomplexen van de helft van de ACPAnegatieve 
patiënten met reumatoïde artritis en patiënten met spon
dyloartropathie, maar in de immuuncomplexen van bijna 
alle ACPApositieve patiënten met reumatoïde artritis 
(Tabel 2).

Wanneer gefocust werd op citrullinering, vonden we dat 
gecitrullineerde eiwitten alleen gedetecteerd konden wor
den in de immuuncomplexen van synoviaal vocht van  
ACPApositieve patiënten met reumatoïde artritis en niet 
in de immuuncomplexen van synoviaal vocht van ACPA
negatieve patiënten met reumatoïde artritis of patiënten 
met spondyloartropathie.
Gecitrullineerd fibrinogeen b kon worden gedetecteerd 
in slechts één patiënt (een ACPApositieve patiënt met  
reumatoïde artritis). De gecitrullineerde fibrinogeen  
bisovormen die gedetecteerd werden met een citrulline
kleuring (AMC), waren echter slechts een kleine fractie van 
de fibrinogeen b-isovormen gedetecteerd met antifibrino
geen b. 

Een opmerkelijk verschil tussen onze gegevens en eerdere 
rapporten is de aanwezigheid van gecitrullineerd vimen
tine in immuuncomplexen uit synoviaal vocht van de  
ACPApositieve patiënten met reumatoïde artritis, terwijl 
het niet gedetecteerd kon worden in immuuncomplexen 
uit gezond serum, serum van reumatoïde artritis, ACPA
negatief synoviaal vocht bij reumatoïde artritis of synoviaal 
vocht bij spondyloartropathie. Bovendien bevatte bijna de 

tabel 2: Immunodetectie met antifibrinogeenb, anti-fibrinogeeng, vimentine en amc kleuring van Ic uit het sv van individuele ra-patiënten 
(acpa-positief (n = 12) en acpa-negatief (n = 12)) en spondyloartropatie (spa) patiënten (n = 12).

acpa- ar acpa+ ar spa

fibrinogeenb 100% 100% 100%

fibrinogeeng 83% 75% 75%

vimentine 50% 92% 58%

amc:
- cit vim
- cit fibb

0%
0%

42%
8%

0%
0%
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helft van de ACPApositieve patiënten met reumatoïde  
artritis gecitrullineerd vimentine in hun immuuncomplexen 
uit synoviaal vocht (Tabel 2). Gecitrullineerd vimentine is 
al langer bekend als een belangrijk antigen in reumatoïde 
artritis (28) en is reeds gedetecteerd in synoviaal vocht 
(23), maar zijn aanwezigheid in immuuncomplexen is nog 
niet gemeld.

Aangezien ACPApositieve patiënten met reumatoïde artritis  
een desastreuzer ziektebeloop kennen en hun immuun
complexen gecitrullineerd vimentine bevatten, veronder
stellen we dat gecitrullineerd vimentine een belangrijke 
pathofysiologische rol speelt in het voortbestaan van reu
matoïde artritis. Bovendien is vimentine, in tegenstelling 
tot fibrinogeen b, een intracellulair antigen. De Rycke et 
al. hebben reeds aangetoond dat de aanwezigheid van 
intracellulaire gecitrullineerde eiwitten in het synovium 
specifiek is voor reumatoïde artritis, terwijl extracellulaire 
gecitrullineerde eiwitten deze specificiteit missen (29). De 
aanwezigheid van de intracellulaire gecitrullineerde eiwit
ten in het gewricht van patiënten met reumatoïde artritis is 
ook geassocieerd met een aanzienlijk hogere systemische 
en lokale ACPA-titer (29).

conclusIes

Antilichamen tegen gecitrullineerde eiwitten zijn een belang
rijke diagnostische en prognostische marker in reumatoïde 
artritis. Tijdens het onderzoek naar de identificatie van de 
gecitrullineerde eiwitten die van belang zouden zijn bij de 
ontwikkeling van de ACPA’s, hebben wij ons gefocust op  
de immuuncomplexen, aangezien er bij immuuncomplexen 
een duidelijke link is tussen de antilichamen en de anti genen. 
Onze resultaten tonen de aanwezigheid van gecitrullineerd 
vimentine, alsook een minder uitgesproken aanwezigheid 
van gecitrullineerd fibrinogeen b in immuuncomplexen 
uit synoviaal vocht van de ACPApositieve patiënten met  
reumatoïde artritis. Daarentegen konden er geen gecitrulli
neerde eiwitten gedetecteerd worden in immuuncomplexen 
van serum van reumatoïde artritis en van gezond serum 
of in immuuncomplexen van synoviaal vocht van ACPA 
negatieve patiënten met reumatoïde artritis en patiënten  
met spondyloartropathie. Dit onderzoek toont aan dat 
gecitrullineerd vimentine een belangrijk antigen is in im
muuncomplexen van ACPApositieve patiënten met reuma
toïde artritis, en dus de nodige aandacht verdient bij verder 
onderzoek naar de pathogenese van reumatoïde artritis.
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Denosumab: 
een innovatieve aanpak  
van osteoporose
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Er is weinig tijd verstreken tussen de 
ontdekking van het RANK-RANKL-systeem en 
de ontwikkeling van denosumab. Wat leren 
klinische studies ons over deze molecule?
Wat meteen opvalt als je de resultaten leest van  
studies die zijn uitgevoerd met denosumab, is de indruk
wekkende werkzaamheid van het product tegen frac
turen. Dit was heel duidelijk in de FREEDOMstudie 
(1), zowel op vertebraal niveau (afname met 68%) als 
op het niveau van de heupen (afname met 40%) en in 
de periferie (afname met 20%). Van slechts één ander 
middel tegen osteoporose was eerder al aangetoond dat 
het, net als denosumab, alle fracturen deed afnemen, 
zowel vertebrale als nietvertebrale, in één en dezelfde studie. Bovendien 
staat die afname duidelijk in verband met de verbetering van de secundaire 
doelstellingen, namelijk de toename van de minerale botdichtheid en de af
name van de parameters van botturnover. De tweede vaststelling is dat er 
in de FREEDOMstudie weinig bijwerkingen werden gemeld (1). Een studie 
van een subgroep van patiënten met matige tot ernstige nierinsufficiëntie (2) 
wees overigens uit dat het verlaagde risico op fracturen gehandhaafd blijft  
in geval van nierinsufficiëntie, zonder achteruitgang van de nierfunctie (8) of  
toename van de bijwerkingen. In de praktijk moet de dosis van denosumab 
niet worden aangepast bij patiënten met nierinsufficiëntie. In de eerste 
3 jaar van FREEDOM (dubbelblinde periode) werden geen gevallen van 
osteonecrose van de kaak vastgesteld. In onco logische studies waarin 
denosumab vaker en in hogere doses werd toe gediend, zijn wel gevallen 
beschreven van osteonecrose van de kaak. Waar schijnlijk waren deze eerder 
het gevolg van de onderdrukking van de activiteit van de osteoclasten dan van 
het gebruik van denosumab. Dit effect werd immers ook vastgesteld met bis
fosfonaten. In geval van osteonecrose van de kaak bij osteoporosepatiënten 
gedurende de behandeling zou de toestand misschien beter zijn met deno
sumab dan met bisfosfonaten, aangezien het product niet onbeperkt in het 
bot aanwezig blijft en het effect ervan volledig omkeerbaar is.

In de DECIDE-studie werd denosumab rechtstreeks vergeleken met 
een bisfosfonaat (3). Hoe moeten we deze resultaten interpreteren?
DECIDE wees uit dat denosumab superieur is aan alendronaat, zowel op 
het vlak van de minerale botdensiteit als op het niveau van de biologische 
mer kers van botremodelling. We kunnen uit deze resultaten echter geen 
definitieve conclusies trekken wat betreft het afnemen van het risico op frac
turen, omdat deze studie niet krachtig genoeg was om de superioriteit van  
denosumab aan te tonen ten opzichte van een behandeling die reeds doel
t reffend was. We stellen in deze studie wel vast dat de merkers van bot
remodelling onder denosumab zeer snel afnemen.

Welke plaats kent u in de dagelijkse praktijk toe aan denosumab?
Vooraleer we definitieve conclusies kunnen trekken, moeten we beschikken 
over gegevens zoals tolerantie en therapietrouw op lange termijn. Maar op  

basis van de resultaten van kostenbatenanalyses (4, 5) 
kunnen we wel al concluderen dat denosumab zeker 
een plaats verdient in de eerste lijn. Omdat de molecule 
goed verdragen wordt – ik heb tot op vandaag nog geen 
enkele lokale reactie op de plaats van de injectie, pruritus 
of huidallergie vast gesteld, en ook geen veralgemeende 
reactie van het febriele type of een pijnlijke reactie zoals 
onder intra veneuze bisfosfonaten –, is de kans groot dat de 
therapietrouw heel hoog is. Dat is jammer genoeg niet 
het geval voor de huidige behandelingen, in het bij
zonder voor orale genees middelen, waarvan patiënten 
de inname vaak (tijdelijk) staken. Vergeten we ook niet 
dat heel veel patiëntes die behandeld zouden moeten 

worden voor osteoporose, niét worden behandeld (slechts 6% van de Bel
gische patiëntes krijgt na een heupfractuur een behandeling) (6 ) en dat 
minder dan 25% van de patiëntes hun medicatie na 3 jaar nog steeds neemt 
(7)… En jammer genoeg is dat niet enkel bij ons het geval. Met denosumab 
– dat onder toezicht van de artsen kan worden toegediend op voorwaarde 
dat we over een goed oproepingssysteem of een systeem van automatische 
herinnering kunnen beschikken – zal de grote meerderheid van de behan
delde patiëntes 100% van de dosis krijgen. Omdat de injecties worden toe
gediend onder toezicht van een arts, kan compliance worden gegarandeerd. 
Met denosumab is het niet langer noodzakelijk om de biologische parameters 
van botremodelling systematisch te controleren. Dit is wél noodzakelijk met 
bisfosfonaten die oraal worden toegediend, als men de therapietrouw en 
de absorptie van de geneesmiddelen wil garanderen. Het andere voordeel 
van denosumab is ten slotte dat het eenmaal om de 6 maanden (subcutaan) 
kan worden toegediend tijdens de consultatie of thuis, zonder opname in het 
ziekenhuis. Dit gebruiksgemak is heel belangrijk. Bejaarde vrouwen krijgen 
na een heupfractuur vaak nog steeds geen behandeling, omdat de toe diening 
van een infuus bij hen thuis niet altijd eenvoudig is, of omdat ze zodanig 
veel verschillende geneesmiddelen moeten nemen, dat een behandeling van 
osteoporose er niet meer bij kan. En hoewel dit niet de bedoeling van dit 
interview was, wil ik er toch op wijzen dat denosumab ook aangewezen is 
in de behandeling van botverlies als gevolg van hormoonablatie bij mannen 
met prostaatkanker.

Artikel geschreven op vraag van Amgen (2011/2934).
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PROLIA 60 mg oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit 

Naam van het geneesmiddel: Prolia 60 mg oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling: 
Elke voorgevulde spuit bevat 60 mg denosumab in 1 ml oplossing (60 mg/ml). Denosumab is een humaan monoklonaal IgG2-antilichaam geproduceerd in een 
zoogdiercellijn (CHO) via recombinant DNA-technologie. Hulpstoffen: IJsazijnzuur*, Natriumhydroxide (voor aanpassing pH)*, Sorbitol (E420), Polysorbaat 20, 
Water voor injecties. *[Een acetaatbuffermengsel wordt gevormd door het mengen van azijnzuur met natriumhydroxide]. Hulpstoffen met een bekende werking: 
Elke ml oplossing bevat 47 mg sorbitol (E420). Therapeutische indicaties: Behandeling van osteoporose bij postmenopauzale vrouwen met een verhoogd 
risico op fracturen. Prolia vermindert het risico op wervelfracturen, niet-wervelfracturen en heupfracturen significant. Behandeling van botverlies gerelateerd aan 
hormoonablatie bij mannen met prostaatkanker die een verhoogd risico lopen op fracturen. Bij mannen met prostaatkanker die hormoonablatie ondergaan, 
vermindert Prolia het risico op wervelfracturen significant. Dosering en wijze van toediening: Dosering: De aanbevolen dosis Prolia is 60 mg toegediend 
als enkelvoudige subcutane injectie eenmaal per zes maanden in dijbeen, buik of achterkant van de arm. Patiënten moeten voldoende calcium- en vitamine 
D-bevattende supplementen krijgen. Patiënten met een nierfunctiestoornis: Voor patiënten met een nierfunctiestoornis is geen dosisaanpassing nodig. Patiënten 
met een leverfunctiestoornis: De veiligheid en werkzaamheid van denosumab bij patiënten met een leverfunctiestoornis zijn niet onderzocht. Ouderen (leeftijd ≥ 
65): Voor ouderen is geen dosisaanpassing nodig. Pediatrische patiënten: Prolia wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen (leeftijd < 18 jaar) omdat de 
veiligheid en werkzaamheid van Prolia bij deze patiëntengroep niet zijn vastgesteld. Remming van RANK/RANK ligand (RANKL) werd in experimenteel onderzoek 
bij dieren geassocieerd met remming van de botgroei en de tanddoorbraak. Wijze van toediening: Toediening dient te geschieden door iemand die voldoende is 
getraind in het geven van injecties. Voor subcutaan gebruik. Contra-indicaties: Hypocalciëmie. Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor één 
van de hulpstoffen. Bijwerkingen: Geclassificeerde samenvatting van de bijwerkingen: De veiligheid van Prolia is geëvalueerd bij 10.534 postmenopauzale 
vrouwen met osteoporose (tot een duur van 5 jaar) en bij patiënten met borst- of prostaatkanker die behandeld werden met hormoonablatie in fase II en III 
placebogecontroleerde klinische onderzoeken. De volgende conventie is gebruikt voor de classificatie van de bijwerkingen die in deze fase II en III klinische 
onderzoeken zijn gemeld: zeer vaak (≥ 1/10), vaak (≥ 1/100 tot < 1/10), soms (≥ 1/1.000 tot < 1/100), zelden (≥ 1/10.000 tot < 1/1.000) en 
zeer zelden (< 1/10.000) op basis van het aantal voorvallen gedurende 1 jaar. Binnen iedere frequentiegroep en systeemorgaanklasse worden bijwerkingen 
gerangschikt naar afnemende ernst. Bijwerkingen die zijn gemeld bij fase II en fase III placebogecontroleerde klinische onderzoeken bij vrouwen met postmeno-
pauzale osteoporose en patiënten met borst- of prostaatkanker die hormoonablatietherapie kregen: Vaak: Infecties en parasitaire aandoeningen: Infectie van de 
urinewegen, infectie van de bovenste luchtwegen. Zenuwstelselaandoeningen: Ischias. Oogaandoeningen: Cataract1 . Maagdarmstelselaandoeningen: Obstipatie. 
Huid- en onderhuidaandoeningen: Huiduitslag. Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: Pijn in de extremiteiten. Soms: Infecties en parasitaire aandoe-
ningen: Diverticulitis1, Cellulitis1, Oorinfectie. Huid- en onderhuidaandoeningen: Eczeem. Zeer zelden: Voedings- en stofwisselingsstoornissen: Hypocalciëmie1. 1 
[Zie Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen]. In een gepoolde analyse van data van alle fase II en III placebogecontroleerdeonderzoeken werd een influenza-
achtige ziekte gerapporteerd met een incidentie van 0,006 per patiëntenjaar voor denosumab en 0,003 per patiëntenjaar voor placebo. Hoewel deze onbalans 
waargenomen werd in de gepoolde analyse, is dit niet waargenomen in de gestratificeerde analyse die gebruikt is om de bijwerkingen gerapporteerd hierboven 
te berekenen. Er zijn geen individuele onderzoeken waarbij deze onbalans is waargenomen. Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen: Hypocalciëmie: In twee 
fase III placebogecontroleerde klinische onderzoeken bij postmenopauzale vrouwen met osteoporose, had na toediening van Prolia ongeveer 0,05% (2 van de 
4.050) van de patiënten een daling van de serumcalciumspiegel (minder dan 1,88 mmol/l). Daling van de serumcalciumspiegel (minder dan 1,88 mmol/l) 
werd niet gemeld bij de twee fase III placebogecontroleerde klinische onderzoeken bij patiënten die hormoonablatie kregen. Huidinfecties: In fase III placeboge-
controleerde klinische onderzoeken, bleek de totale incidentie van huidinfecties in de placebo- en de Proliagroep vergelijkbaar bij postmenopauzale vrouwen met 
osteoporose (placebo [1,2%, 50 van de 4.041] versus Prolia [1,5%, 59 van de 4.050]) en bij borst- en prostaatkankerpatiënten die hormoonablatie kregen 
(placebo [1,7%, 14 van de 845] versus Prolia [1,4%, 12 van de 860]). Huidinfecties die leidden tot ziekenhuisopname werden gemeld bij 0,1% (3 van de 
4.041) van de postmenopauzale vrouwen met osteoporose die  placebo kregen versus 0,4% (16 van de 4.050) van deze vrouwen die Prolia kregen. Deze 
voorvallen betroffen voornamelijk cellulitis. Huidinfecties die werden gemeld als ernstige bijwerkingen in de onderzoeken bij patiënten met borst- of prostaatkan-
ker bleken een vergelijkbare frequentie te vertonen in de placebogroep (0,6%, 5 van de 845) en de Proliagroep (0,6%, 5 van de 860). Osteonecrose van de 
kaak: In het klinische onderzoeksprogramma bij osteoporose (8710 patiënten ≥ 1 jaar behandeling) was ONJ zelden gerapporteerd bij Prolia. Cataract: In één 
fase III placebogecontroleerd klinisch onderzoek bij patiënten met prostaatkanker die Androgeen Deprivatie Therapie (ADT) kregen, werd een onbalans waarge-
nomen in de frequentie van cataract (4,7% denosumab, 1,2% placebo). Bij postmenopauzale vrouwen met osteoporose of bij vrouwen die behandeld werden 
met een aromataseremmer vanwege niet-gemetastaseerde borstkanker, werd geen onbalans geconstateerd. Diverticulitis: In één fase III placebogecontroleerd 
klinisch onderzoek bij patiënten met prostaatkanker die ADT kregen, werd een onbalans waargenomen in de frequentie van diverticulitis (1,2% denosumab, 0% 
placebo). De incidentie van diverticulitis was vergelijkbaar tussen de twee behandelde groepen bij postmenopauzale vrouwen met osteoporose en vrouwen met 
niet-gemetastaseerde borstkanker die met een aromataseremmer behandeld werden. Andere speciale populaties: Bij klinische onderzoeken bleek dat patiënten 
met een ernstige nierfunctiestoornis (creatinineklaring < 30 ml/min) of patiënten die werden gedialyseerd, zonder calciumsuppletie een groter risico liepen op 
het ontwikkelen van hypocalciëmie. Een voldoende inname van calcium en vitamine D is belangrijk voor patiënten met een ernstige nierfunctiestoornis en voor 
patiënten  die worden gedialyseerd. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Amgen Europe B.V. Minervum 7061 NL-4817 ZK 
Breda, Nederland. Nummers in het communautaire geneesmiddelenregister: EU/1/10/618/003. Datum van eerste vergunning: 26 mei 
2010. Datum van herziening van de tekst: 26 mei 2010. Indeling van het geneesmiddel met betrekking tot de aflevering: Aan medisch 
recept onderworpen geneesmiddel. Volledige productinformatie is verkrijgbaar bij: Amgen n.v. Arianelaan 5, 1200 Brussel, tel: 02/775.27.11.
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zoogdiercellijn (CHO) via recombinant DNA-technologie. Hulpstoffen: IJsazijnzuur*, Natriumhydroxide (voor aanpassing pH)*, Sorbitol (E420), Polysorbaat 20, 
Water voor injecties. *[Een acetaatbuffermengsel wordt gevormd door het mengen van azijnzuur met natriumhydroxide]. Hulpstoffen met een bekende werking: 
Elke ml oplossing bevat 47 mg sorbitol (E420). Therapeutische indicaties: Behandeling van osteoporose bij postmenopauzale vrouwen met een verhoogd 
risico op fracturen. Prolia vermindert het risico op wervelfracturen, niet-wervelfracturen en heupfracturen significant. Behandeling van botverlies gerelateerd aan 
hormoonablatie bij mannen met prostaatkanker die een verhoogd risico lopen op fracturen. Bij mannen met prostaatkanker die hormoonablatie ondergaan, 
vermindert Prolia het risico op wervelfracturen significant. Dosering en wijze van toediening: Dosering: De aanbevolen dosis Prolia is 60 mg toegediend 
als enkelvoudige subcutane injectie eenmaal per zes maanden in dijbeen, buik of achterkant van de arm. Patiënten moeten voldoende calcium- en vitamine 
D-bevattende supplementen krijgen. Patiënten met een nierfunctiestoornis: Voor patiënten met een nierfunctiestoornis is geen dosisaanpassing nodig. Patiënten 
met een leverfunctiestoornis: De veiligheid en werkzaamheid van denosumab bij patiënten met een leverfunctiestoornis zijn niet onderzocht. Ouderen (leeftijd ≥ 
65): Voor ouderen is geen dosisaanpassing nodig. Pediatrische patiënten: Prolia wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen (leeftijd < 18 jaar) omdat de 
veiligheid en werkzaamheid van Prolia bij deze patiëntengroep niet zijn vastgesteld. Remming van RANK/RANK ligand (RANKL) werd in experimenteel onderzoek 
bij dieren geassocieerd met remming van de botgroei en de tanddoorbraak. Wijze van toediening: Toediening dient te geschieden door iemand die voldoende is 
getraind in het geven van injecties. Voor subcutaan gebruik. Contra-indicaties: Hypocalciëmie. Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor één 
van de hulpstoffen. Bijwerkingen: Geclassificeerde samenvatting van de bijwerkingen: De veiligheid van Prolia is geëvalueerd bij 10.534 postmenopauzale 
vrouwen met osteoporose (tot een duur van 5 jaar) en bij patiënten met borst- of prostaatkanker die behandeld werden met hormoonablatie in fase II en III 
placebogecontroleerde klinische onderzoeken. De volgende conventie is gebruikt voor de classificatie van de bijwerkingen die in deze fase II en III klinische 
onderzoeken zijn gemeld: zeer vaak (≥ 1/10), vaak (≥ 1/100 tot < 1/10), soms (≥ 1/1.000 tot < 1/100), zelden (≥ 1/10.000 tot < 1/1.000) en 
zeer zelden (< 1/10.000) op basis van het aantal voorvallen gedurende 1 jaar. Binnen iedere frequentiegroep en systeemorgaanklasse worden bijwerkingen 
gerangschikt naar afnemende ernst. Bijwerkingen die zijn gemeld bij fase II en fase III placebogecontroleerde klinische onderzoeken bij vrouwen met postmeno-
pauzale osteoporose en patiënten met borst- of prostaatkanker die hormoonablatietherapie kregen: Vaak: Infecties en parasitaire aandoeningen: Infectie van de 
urinewegen, infectie van de bovenste luchtwegen. Zenuwstelselaandoeningen: Ischias. Oogaandoeningen: Cataract1 . Maagdarmstelselaandoeningen: Obstipatie. 
Huid- en onderhuidaandoeningen: Huiduitslag. Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: Pijn in de extremiteiten. Soms: Infecties en parasitaire aandoe-
ningen: Diverticulitis1, Cellulitis1, Oorinfectie. Huid- en onderhuidaandoeningen: Eczeem. Zeer zelden: Voedings- en stofwisselingsstoornissen: Hypocalciëmie1. 1 
[Zie Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen]. In een gepoolde analyse van data van alle fase II en III placebogecontroleerdeonderzoeken werd een influenza-
achtige ziekte gerapporteerd met een incidentie van 0,006 per patiëntenjaar voor denosumab en 0,003 per patiëntenjaar voor placebo. Hoewel deze onbalans 
waargenomen werd in de gepoolde analyse, is dit niet waargenomen in de gestratificeerde analyse die gebruikt is om de bijwerkingen gerapporteerd hierboven 
te berekenen. Er zijn geen individuele onderzoeken waarbij deze onbalans is waargenomen. Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen: Hypocalciëmie: In twee 
fase III placebogecontroleerde klinische onderzoeken bij postmenopauzale vrouwen met osteoporose, had na toediening van Prolia ongeveer 0,05% (2 van de 
4.050) van de patiënten een daling van de serumcalciumspiegel (minder dan 1,88 mmol/l). Daling van de serumcalciumspiegel (minder dan 1,88 mmol/l) 
werd niet gemeld bij de twee fase III placebogecontroleerde klinische onderzoeken bij patiënten die hormoonablatie kregen. Huidinfecties: In fase III placeboge-
controleerde klinische onderzoeken, bleek de totale incidentie van huidinfecties in de placebo- en de Proliagroep vergelijkbaar bij postmenopauzale vrouwen met 
osteoporose (placebo [1,2%, 50 van de 4.041] versus Prolia [1,5%, 59 van de 4.050]) en bij borst- en prostaatkankerpatiënten die hormoonablatie kregen 
(placebo [1,7%, 14 van de 845] versus Prolia [1,4%, 12 van de 860]). Huidinfecties die leidden tot ziekenhuisopname werden gemeld bij 0,1% (3 van de 
4.041) van de postmenopauzale vrouwen met osteoporose die  placebo kregen versus 0,4% (16 van de 4.050) van deze vrouwen die Prolia kregen. Deze 
voorvallen betroffen voornamelijk cellulitis. Huidinfecties die werden gemeld als ernstige bijwerkingen in de onderzoeken bij patiënten met borst- of prostaatkan-
ker bleken een vergelijkbare frequentie te vertonen in de placebogroep (0,6%, 5 van de 845) en de Proliagroep (0,6%, 5 van de 860). Osteonecrose van de 
kaak: In het klinische onderzoeksprogramma bij osteoporose (8710 patiënten ≥ 1 jaar behandeling) was ONJ zelden gerapporteerd bij Prolia. Cataract: In één 
fase III placebogecontroleerd klinisch onderzoek bij patiënten met prostaatkanker die Androgeen Deprivatie Therapie (ADT) kregen, werd een onbalans waarge-
nomen in de frequentie van cataract (4,7% denosumab, 1,2% placebo). Bij postmenopauzale vrouwen met osteoporose of bij vrouwen die behandeld werden 
met een aromataseremmer vanwege niet-gemetastaseerde borstkanker, werd geen onbalans geconstateerd. Diverticulitis: In één fase III placebogecontroleerd 
klinisch onderzoek bij patiënten met prostaatkanker die ADT kregen, werd een onbalans waargenomen in de frequentie van diverticulitis (1,2% denosumab, 0% 
placebo). De incidentie van diverticulitis was vergelijkbaar tussen de twee behandelde groepen bij postmenopauzale vrouwen met osteoporose en vrouwen met 
niet-gemetastaseerde borstkanker die met een aromataseremmer behandeld werden. Andere speciale populaties: Bij klinische onderzoeken bleek dat patiënten 
met een ernstige nierfunctiestoornis (creatinineklaring < 30 ml/min) of patiënten die werden gedialyseerd, zonder calciumsuppletie een groter risico liepen op 
het ontwikkelen van hypocalciëmie. Een voldoende inname van calcium en vitamine D is belangrijk voor patiënten met een ernstige nierfunctiestoornis en voor 
patiënten  die worden gedialyseerd. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Amgen Europe B.V. Minervum 7061 NL-4817 ZK 
Breda, Nederland. Nummers in het communautaire geneesmiddelenregister: EU/1/10/618/003. Datum van eerste vergunning: 26 mei 
2010. Datum van herziening van de tekst: 26 mei 2010. Indeling van het geneesmiddel met betrekking tot de aflevering: Aan medisch 
recept onderworpen geneesmiddel. Volledige productinformatie is verkrijgbaar bij: Amgen n.v. Arianelaan 5, 1200 Brussel, tel: 02/775.27.11.
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Sinds de jaren 1980 kwam artroscopie van de enkel en voet langzaam maar zeker 
tot ontwikkeling, wat geleid heeft tot minder ingrijpende – maar daarom niet minder effi-
ciënte – chirurgische procedures. Niet enkel het uitruimen van gewrichten en behandelen 
van osteochondrale letsels behoren tot de mogelijkheden, de indicaties werden ook uitge-
breid tot het artroscopische fusioneren van gewrichten: na de enkel en de grote teen wordt 
sinds enige jaren ook het subtalaire gewricht op deze manier gefixeerd.
De voordelen van deze techniek in vergelijking met de klassieke open chirurgie worden 
hier verder beschreven.
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Een subtalaire artrodese wordt in het algemeen uitgevoerd 
in het geval van een geïsoleerde aantasting van het subtalaire  
gewricht. Dit kan voorkomen bij instabiliteit, bepaalde 
afwijkingen van de achtervoet, de aanwezigheid van een 
symptomatische talocalcaneale coalitie, maar voornamelijk 
in het kader van primaire of secundaire artrose van dit ge
wricht (1).
Voorafgaand trauma zoals peritalaire (sub)luxatie of een 
breuk van talus of calcaneus kan leiden tot degeneratieve 
afwijking ter hoogte van het subtalaire gewricht.
In tegenstelling tot een osteotomie, waarbij men botfragmen
ten van eenzelfde bot probeert te herschikken en daarbij de 
beweeglijkheid van de omringende gewrichten bewaart, zal 
een artrodese de beweeglijkheid van een gewricht opofferen, 
en dit met als doel de pijn volledig te doen verdwijnen.
Bij een artrodese wordt het kraakbeen dat overblijft ter 
hoogte van de gewrichtsoppervlakken verwijderd, met als 
doel de desbetreffende botten aan elkaar te laten groeien.
Het doel van een subtalaire artrodese is dus fusie te beko
men tussen de talus en de calcaneus, in een functionele 
stand van de achtervoet, en tezelfdertijd de pijn ter hoogte 
van die regio weg te nemen.

technIek

De bedoeling is een techniek te gebruiken die gemakkelijk 
aangeleerd kan worden zonder een al te lange learning 
curve, die leidt tot een zo hoog mogelijke kans op stabiele 
fusie, en dit terwijl de weke delen zo weinig mogelijk be
schadigd worden.
Klassiek wordt deze fusie uitgevoerd langs een open me
diale, laterale, posterieure toegangsweg of een combinatie 
van deze (2,3). Recenter wordt er geopperd om dit percu
taan uit te voeren onder radioscopisch toezicht. Dit geeft 
echter veel meer stralingsbelasting voor patiënt en arts.
Een mooie middenweg lijkt dus het uitvoeren van een 
artrodese via artroscopische weg. Eind jaren 1990 werd 
voorgesteld om daarvoor een sinus tarsi portal te gebrui
ken (4,5).
Vermits artroscopie van het posterieure compartiment van 
de enkel dankzij de studie van Van Dijk (6) steeds meer 
gestandaardiseerd raakt en er enkele technische voordelen 
verbonden lijken aan deze techniek, wordt nu meer en meer 
fusie bekomen langs posterieur (710).
De patiënt wordt in buiklig geopereerd en er worden twee 
kleine huidincisies uitgevoerd, beiderzijds van de achilles
pees (Figuur 1). Na het uitruimen van het posterieure 
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figuur 1: overzicht van de huidincisies om een subtalaire artrodese te bekomen via posterieure artroscopische weg.

a b c

figuur 2: artroscopisch beeld van het 
posterieure compartiment van de enkel. 
x is een zicht op ongeveer 50 procent van het 
posterieure deel van het tibiotalaire gewricht. 
xx toont het niveau van het subtalaire 
gewricht. xxx is de pees van de flexor 
hallucis longus, die tijdens de operatie onze 
mediale landmark is.

figuur 3: artroscopisch beeld om aan te 
tonen dat van posterieur naar anterieur 
wordt gewerkt, waarbij vooreerst het 
kraakbeen wordt verwijderd en dan verder 
geaviveerd tot mooi spongieus bot.

figuur 4: artroscopisch beeld na 
debridement met subchondraal bot ter 
hoogte van de gewrichtsoppervlakken. 
* de taluszijde van het posterieure subtalaire 
gewricht. ** is het subchondrale bot van de 
calcaneuskant en *** toont het interossale 
talocalcaneale ligament die de posterieure 
begrenzing is van de sinus tarsi.

figuur 5a: artroscopisch beeld van het posterieure deel van het subtalaire gewricht na debridement en alvorens de botenten aan te brengen, 
wat geen absolute vereiste is.
figuur 5b: de ruimte tussen beide gewrichtsoppervlakken is opgevuld met spongieus autoloog bot.

a b
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compartiment van de enkel, kunnen we 4050 procent van 
het achterste gedeelte van zowel het tibiotalaire als van het 
subtalaire gewricht in beeld brengen (Figuur 2). Hierbij 
behouden we de pees van de flexor hallucis longus als onze 
uiterste mediale grens, vermits de posterieure tibiale neuro
vasculaire bundel slechts luttele millimeters is verwijderd.

Nadien wordt het kraakbeen van het subtalaire gewricht 
met verscheidene instrumenten van posterieur naar ante
rieur gedebrideerd tot bloederig subchondraal bot wordt 
bereikt (Figuur 3 en 4). Vaak moet nog een accessoire 
toegangsweg gemaakt worden, juist anterieur van de ex
terne malleolus, die helpt om de gewrichtsoppervlakken 
enigszins van elkaar te brengen, wat de manipulatie van de 
instrumenten vergemakkelijkt. Verder dan het interossaal 
talocalcaneaal ligament moet niet worden gegaan, waar
door het merendeel van de bloedvoorziening van de talus 
wordt bewaard.
Het grote voordeel van deze techniek is dat het mediale 
deel van het posterieure subtalaire gewricht gemakkelijker 
kan worden geaviveerd dan langs de meer klassieke sinus 
tarsi portal.

Vermits het anterieure deel van het subtalaire gewricht 
niet wordt opgeruimd, blijft er op het einde van de ope
ratie dus meestal een afstand van ongeveer 5mm tussen 
beide botstructuren. Dit kan ofwel opgevuld worden met 
spongieus autoloog of allogeen bot, ofwel zo gelaten wor
den (Figuur 5).
Nadien worden twee schroeven geplaatst die het subtalaire 
gewricht in de juiste positie dienen te fixeren, in afwachting 
van een botfusie (Figuur 6).
Het postoperatieve beleid bestaat uit zes weken zonder 
steunname, met slechts vier weken immobilisatie. De laatste 
twee weken wordt mobilisatie aangemoedigd, teneinde 
spieratrofie te verminderen. Vervolgens wordt het stappen 
hervat mits het dragen van een walker.

dIscussIe

De voordelen van deze artroscopische techniek in verge
lijking met de meer klassieke open chirurgie zijn minder 
agressie naar de weken delen toe, minder bloedverlies en 
minimale huidincisies. Deze operatie kan gemakkelijk in 
het dagziekenhuis plaatsvinden, maar meestal verblijft de 
patiënt één nacht in het ziekenhuis.
De revalidatieperiode lijkt ook korter te zijn, met minder 
krachtsverlies en een betere proprioceptie, omdat er min
der spieratrofie optreedt en de weke delen en ligamenten 
meer worden gerespecteerd (4). Een ander voordeel zou 
kunnen zijn dat de bloeduitstorting met alle groeifactoren 
niet wordt gedraineerd en ter plaatse blijft, met vluggere 
fusie tot gevolg (10).

figuur 6: staande laterale röntgenopnames vóór en na de ingreep – 
subtalaire artrodese.

figuur 7: overzicht van de bloedvoorziening van de talus. 
de a. canalis tarsalis is afkomstig van de a. tibialis posterior en 
de a. sinus tarsi van de a. dorsalis pedis. er komt dus bijna geen 
bloedaanvoer via het posterieure deel van de enkel de talus 
bevloeien.

figuur 8: peroperatieve laterale foto om aan te tonen dat via deze 
weg heel gemakkelijk een tibiotalocalcaneale artrodese kan worden 
uitgevoerd, alsook een pathologie van het posterieure compartiment 
van de enkel of van het tibiotalaire gewricht zelf kan worden 
aangepakt (xxxx: sinus tarsi).
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In vergelijking met de toegangsweg via de sinus tarsi  
blijft de sinus tarsi en het tarsaal kanaal gevrijwaard: er is 
geen sectie van het interossale ligament, en de belangrijke 
vasculaire anastomose tussen de arteria canalis tarsi en 
arteria sinus tarsi blijft behouden. Dit zijn belangrijke 
bloedvaten naar de doorbloeding van de talus toe, wat dus 
een theoretisch voordeel biedt in het geval van voorgaand 
trauma (bv. peritalaire luxatie waarbij belangrijke letsels 
van deze bloedvaten kunnen optreden), indien een enkel
prothese aanwezig is of indien een deel van de talus reeds 
necrose vertoont (Figuur 7) (10,11).
Het posterieure deel (vnl. posteromediaal) van het subta
laire gewricht wordt beter in beeld gebracht en geaviveerd. 
Daarenboven, vermits de patiënt in buiklig ligt, is het aan
brengen van de schroeven technisch gemakkelijker. Indien 
er oude avulsiefragmenten in het posterieure comparti
ment van de enkel aanwezig zijn of er een pathologie is in 
het tibiotalaire gewricht, kunnen deze ook via deze weg 
gemakkelijker worden aangepakt (Figuur 8) (12).

De enige nadelen van deze techniek lijken het feit dat het  
bijna een artrodese in situ betreft en dat belangrijke as 
afwijkingen niet zo gemakkelijk kunnen worden gecorrigeerd. 
Daarenboven hebben we vastgesteld dat indien de indica
tie wordt gesteld voor een pijnlijke synchondrose, vaak dus 

bij patiënten met een toegenomen valgus van de achter
voet, er nadien risico bestaat op het ontwikkelen van pijn 
in de externe submalleolaire regio wegens impingement. 
De enige patiënten met vertraagde fusie of nonunion zijn 
zij waarbij deze techniek is toegepast terwijl er reeds een 
tibiotalaire artrodese aanwezig was. Hoogstwaarschijnlijk 
moeten in dit geval de immobilisatieperiode, alsook het 
steunverbod verlengd worden tot twee maanden (10).

conclusIe

Deze vernieuwende techniek heeft alleszins voordelen ten 
opzichte van de klassiekere open chirurgie, voornamelijk 
indien er reeds voorheen werd geopereerd. Zowel naar het 
perioperatieve verloop en de herstelperiode toe, lijkt het 
voor de patiënt een aanwinst. Het beter bewaren van de 
bloedvoorziening van de talus zal ook de slaagkans op een 
succesvolle fusie verhogen, zeker indien om één of andere 
reden deze bloedvoorziening in het gedrang is gekomen 
door voorgaande chirurgie, trauma, en dergelijke.
Vermits het aanbrengen van structurele botenten echter 
niet mogelijk is via deze procedure, wordt een belangrijke 
afwijking van de achtervoet nog steeds beter via open 
chirurgie gecorrigeerd.
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ouDeren met osteoporose  
zijn onDerbehanDelD

Johan De Neve

Keywords: geriatrics – osteoporosis

Behandeling van osteoporose bij ouderen is erg belangrijk omdat het risico op 
breuken juist het grootst is in deze leeftijdsgroep. Zelfs voor mensen ouder dan 80 of 90 
jaar heeft de behandeling nog een bijkomend voordeel. Men zal immers niet alleen nieuwe 
breuken kunnen vermijden bij deze mensen, maar ook hun levenskwaliteit verbeteren en 
de mortaliteit doen dalen. Tegelijkertijd zijn er uitgesproken farmaco-economische voor-
delen verbonden aan deze therapie, met een hoge kosten-efficiëntie en zeer lage number 
needed to treat. Tijdens een medisch symposium over geriatrie in Leuven brak prof. Steven 
Boonen een lans voor osteoporosemedicatie bij ouderen.
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botverlIes houdt aan, ook op hoGe leeftIjd

Behandeling van osteoporose bij ouderen is belangrijk 
omdat het risico op breuken juist het grootst is in deze 
leeftijdsgroep. Eén op de drie vrouwen die de leeftijd van 
80 jaar bereikt, heeft in het verleden al een heupfractuur 
doorgemaakt. Figuur 1 toont dat ook bij 70, 80 en 
90-plussers botverlies blijft aanhouden. De botafbraak zal 
bij deze patiënten bovendien sneller verlopen. Het is dus 
nooit te laat om te behandelen en zelfs de oudste patiënten 
hebben hier baat bij.

ouderen Worden onderbehandeld

Patiënten die reeds een heupfractuur doormaakten, heb
ben een zeer hoog risico om in de daaropvolgende jaren een 
nieuwe fractuur te krijgen. Wanneer deze mensen naast 
een behandeling met calcium en vitamine D tevens osteo
porosemedicatie krijgen, zijn nieuwe fracturen te vermij
den en daalt tegelijkertijd de mortaliteit. In een onderzoek 
waarbij meer dan 2.000 patiënten met een heupfractuur 
werden geïncludeerd, stelde men vast dat er in deze groep, 
die nochtans reeds een ernstige complicatie van osteopo
rose meemaakte, geen of nauwelijks osteoporosemedicatie 
werd opgestart (1). Dit bleek een belangrijke misrekening, 

waarvoor de patiënten de prijs moesten betalen. De resul
taten van de studie toonden namelijk dat osteoporoseme
dicatie ten opzichte van calcium en vitamine D alleen nog 
een bijkomende bescherming biedt tegen (nieuwe) breu
ken. Prof. Boonen: “En wat eigenlijk nog veel belangrij-
ker is, bij heel wat patiënten kan worden vermeden dat 
ze in bejaardeninstellingen moeten worden opgenomen. 
De levenskwaliteit van de mensen opgenomen in de studie 
verbeterde aanzienlijk en de mortaliteit bleek eveneens 
sterk gedaald, met zo’n 30 procent. Bij ouderen ligt het 
rendement van een osteoporosebehandeling veel hoger, 
aangezien de gevolgen van het onbehandeld blijven op 
die leeftijd dramatischer zijn dan bij jongere patiënten, 
bij wie men ziekenhuisopname of sterfte nauwelijks kan 
vermijden. Het is dan ook een paradox dat naarmate 
patiënten ouder worden, osteoporosebehandeling minder 
en minder wordt opgestart of doorgezet, ook bij ouderen 
die al gebroken hebben. Enkel en alleen vanwege de leef-
tijd wordt minder behandeld, terwijl het eigenlijk juist 
omgekeerd zou moeten zijn. Ouderen hebben namelijk 
veel meer kans om, na het doormaken van een fractuur, 
opnieuw iets te breken en hebben daarom zelfs meer baat 
bij een behandeling. In de groep van vrouwen tussen 50 
en 60 jaar met afwijkende botmeting wordt soms te veel 
behandeld, terwijl bij vrouwen boven de 75 jaar duidelijk 
wordt onderbehandeld.”
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farmaco-economIsch voordeel

In de categorie van patiënten bij wie een behandeling tegen 
osteoporose uitgesproken klinische voordelen biedt, zoals 
het vermijden van nieuwe breuken of ziekenhuisopname 
en verminderde sterfte, ziet men tegelijkertijd een duide
lijk farmacoeconomisch voordeel van deze therapie, met 
een zeer lage NNT (number needed to treat) en een zeer  
hoge kostenefficiëntie. Boonen: ‘Als er al discussie zou 
zijn over de kostenefficiëntie van osteoporosemedicatie, is 
dit voornamelijk in de groep van patiënten tussen 60 en  
65 jaar, maar zeker niet bij ouderen.’

beWezen osteoporose

Iedere oudere persoon die een spontane of valgebonden 
breuk krijgt, heeft bewezen osteoporose. Boonen: “Wan-
neer een dame van 75 jaar haar pols breekt bij een val, 
is geen botmeting nodig om osteoporose te ‘bevestigen’. 
Wanneer ze onbehandeld blijft, heeft ze een zeer hoog  
risico om opnieuw iets te breken. Haar baat bij behandeling 
is dan ook zeer hoog. Dit geldt eveneens voor spontane 
breuken, zoals wervelindeukingsfracturen. Ook een ab-
normale botmeting (DXA T-score < -2,5) bij oudere men-
sen is een bewijs voor osteoporose. Eén van beide criteria 
volstaat dus: een lagere botmeting of een doorgemaakte 
breuk. De botmeting dient ook vooral om osteoporose 
vast te stellen vóór het optreden van een eerste fractuur. 
Boven de 75 jaar zijn DXA-metingen bovendien uitermate 
kostenefficiënt. Een eenmalige diagnostische botmeting 
zou echt niet mogen ontbreken bij een vrouw van 75 jaar.”

calcIum en vItamIne d als basIs

In geval van bewezen osteoporose is de behandeling een
voudig: een combinatie van calcium en vitamine D ener
zijds, en osteoporosemedicatie anderzijds. Een metaana
lyse toonde 20 procent minder heupfracturen na inname 
van calcium en vitamine D (2). Bij 75plussers en in geval 
van bewezen osteoporose bestaat er sterke evidentie voor 
een duidelijke afname van het fractuurrisico. Voor het op
timale gebruik van calcium en vitamine D moet er evenwel 
aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Eerst en 
vooral is het noodzakelijk dat de behandeling niet wordt 
onderbroken (Figuur 2), omdat in dat geval het thera
peutische effect snel verdwijnt. Calcium en vitamine D zijn 
krachtige producten, maar ook uitermate vluchtig. Verder 
hebben deze ouderen een gecombineerd calcium én vita
mine Dtekort. Het is dus onvoldoende om enkel calcium 
of enkel vitamine D toe te dienen. De correcte dosering 
voor ouderen bedraagt 1.0001.200mg calcium in combi
natie met 800 IE vitamine D.

osteoporosemedIcatIe 
bIj beWezen osteoporose

Boonen: “Bij bewezen osteoporose volstaan calcium en 
vitamine D niet en moet osteoporosemedicatie worden 
toegevoegd. Binnen de groep van de bisfosfonaten is de 
laatste jaren de trend gezet naar minder frequente be-
handeling (1-4). Orale bisfosfonaten komen immers met 
specifieke dosisinstructies die voor ouderen niet altijd even 
gemakkelijk zijn. Met zoledroninezuur kan de behandeling  

figuur 1: botverlies blijft aanhouden, ook op hoge leeftijd.
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worden beperkt tot één toediening per jaar via een kort-
lopend infuus. Belangrijkste voorwaarde is dat de nier-
werking normaal is. Een alternatief voor bisfosfonaten 
is strontiumranelaat, een middel met een heel apart 
werkingsmechanisme waarvan de efficiëntie bij oudere 
patiënten duidelijk is aangetoond. Zelfs bij 80-plussers 

heeft het een bewezen bescherming tegen alle fractuur-
types (5,6) en wordt het goed verdragen. Meer recent 
kwam denosumab ter beschikking, een krachtig en veilig  
geneesmiddel dat om de 6 maanden subcutaan wordt 
toegediend en zelfs bij gestoorde nierfunctie kan worden 
gebruikt (7).”

Take-home messages

1. Bij (hoog)bejaarden is het niet te laat om osteoporose op te sporen en te behandelen – integendeel.

2. Osteoporose bij ouderen met breuken (zoals wervelinzakkingen of polsfracturen) moet worden herkend.

3. Osteoporose bij ouderen die nog niets hebben gebroken, moet actief worden opgespoord – een botmeting bij 75-plussers is 
kostenefficiënt.

4. Bij bewezen osteoporose bestaat de behandeling uit de combinatie van calcium, vitamine D en osteoporosemedicatie.
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figuur 2: om te beschermen, moeten calcium en vitamine d worden volgehouden. stopzetting van calcium en vitamine d na 36 maanden.
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reversibiliteit van tenDinose: 
klinische en echograFische 
opvolging van twee topatletes

Leonie Geukens en Koen Peers
fysische geneeskunde en revalidatie, uZ leuven

Keywords: Achilles tendon – patellar tendon – tendinopathy – tendinosis – ultrasound

Chronische tendinose wordt tegenwoordig beschouwd als een degeneratief proces 
of een gefaald herstelproces. Cook en Purdam hebben recent een continuüm voorgesteld dat 
drie stadia omvat: een reactieve tendinopathie, een falend herstelproces en een degenera-
tieve tendinopathie. Zij maken tevens een onderverdeling in twee aparte groepen op basis 
van klinische en echografische bevindingen: het reactief/vroeg falend herstelproces en 
het laat falend/degeneratief herstelproces. Deze onderverdeling zou het mogelijk maken 
om een nominale grens te bepalen waarrond pezen al dan niet tot een structureel herstel 
zouden komen.
In dit artikel wordt de opvolging van twee vrouwelijke topatletes met respectievelijk een 
tendinopathie van de patellapees en van de achillespees beschreven. Een intensief reva-
lidatieprogramma, voornamelijk bestaande uit excentrische peestraining, leidde tot excel-
lente klinische resultaten. Een meer dan vijf jaar durende echografische opvolging toonde 
daarentegen tegenstrijdige bevindingen: één van de atletes bekwam een volledig struc-
tureel herstel van haar pees, de andere atlete niet.
De klinische en echografische opvolging van deze twee atletes ondersteunt de hypothese 
van een stadiumafhankelijke reversibiliteit van tendinose, zoals geformuleerd werd door 
Cook en Purdam.

sp
or

t

InleIdInG

Tendinopathieën vormen een grote uitdaging voor de 
sportarts. Ze kunnen leiden tot een significante en lang 
bestaande morbiditeit bij zowel professionele als recrea
tionele atleten. De pathofysiologische kennis over tendino
pathieën heeft een enorme evolutie doorgemaakt de afge
lopen 15 jaar. Chronische tendinose wordt nu beschouwd 
als een degeneratief proces of een gefaald herstelproces, 
veroorzaakt door repetitieve microschade op basis van 
mechanobiologische over of onderstimulatie van de pees (1).  

Behandelingsstrategieën zijn hierbij verschoven van anti
inflammatoire therapieën naar actieve revalidatiepro
gramma’s en dit met substantieel succes. Deze actieve 
revalidatieprogramma’s bestaan voornamelijk uit ex
centrische oefeningen en stretchen. Hoewel de kwaliteit 
van sommige van de klinische studies omtrent excen
trische peestraining in het verleden bekritiseerd werd, 
is er ondertussen wel voldoende bewijs dat excentrische 
oefeningen een effectieve behandelingsstrategie zijn 
voor zowel achillespeestendinopathie als patellapees
tendinopathie (2).
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Ondanks het feit dat de term degeneratie een onomkeer
baar proces impliceert, hebben echografische bevindingen 
de mogelijkheid tot structureel herstel van een tendinose 
aangetoond. De omkeerbaarheid van een achillespeesten
dinose werd bewezen in een asymptomische atletengroep 
en recenter ook in een symptomatische sedentaire groep 
met een gemiddelde leeftijd van 50 jaar (3,4). Deze omkee
rbaarheid is echter nooit bewezen in een symptomatische 
groep van jonge atleten. Bovendien zijn er geen discrimi
nerende klinische of radiologische kenmerken beschreven 
om te differentiëren tussen een reversibele en een irrever
sibele tendinose. Cook en Purdam stellen een continuüm 
voor dat drie stadia omvat: een reactieve tendinopathie, 
een falend herstelproces en een degeneratieve tendino
pathie. Daarnaast proberen ze om een nominale grens vast  
te leggen waarrond pezen al dan niet tot structureel herstel 
zouden kunnen komen.

Deze casussen beschrijven de klinische en echografische 
evolutie van twee topsportsters met een tendinopathie. In 
de discussie zal er een vergelijking gemaakt worden tussen 
hun evolutie en het model dat door Cook en Purdam wordt 
voorgesteld.

beschrIjvInG van de casussen

Een 25 jaar oude professionele Belgische atlete consulteerde 
het departement van fysische geneeskunde en revalidatie 
te Leuven wegens persisterende pijn ter hoogte van de 
beide achillespezen tijdens en na het sporten. Op basis van 
de klinische gegevens werd de diagnose van achillespees
tendinopathie gesteld. Echografie toonde een opzetting 
van de beide achillespezen (respectievelijk 6mm rechts en 
6,2mm links) met een beperkte hypoechogene zone in het 
middelste derde van de pees (Figuur 1). Daarnaast werd 
er via doppleronderzoek een beperkte graad van neovascu
larisatie aangetoond.

Een revalidatieprogramma, voornamelijk bestaande uit 
excentrische peestraining, werd opgesteld. Dit werd geïn
corporeerd in haar dagelijkse trainingsschema en werd 
progressief opgebouwd. Er werd reeds vrij snel een posi
tief klinisch effect bereikt. De eerste echografische controle 
was echter teleurstellend. De dikte van de linkerachilles
pees nam toe tot 7,8mm (73% relatieve diktetoename in 
vergelijking met de dikte van een normale achillespees) 
en er werd een matige neovascularisatie gevisualiseerd 
(Figuur 2). Aangezien er een forse afname was van de 
pijnklachten werd het revalidatieschema toch voortgezet.

Echografische controle één jaar na de start van het pro
gramma toonde wel een structurele heling van het letsel 
aan. De dikte van de linkerachillespees verminderde van 

7,8 naar 5,5mm. De dikte van de rechterachillespees ver
minderde van 6,0 naar 5,4mm in deze periode. Er kon ook 
geen neovascularisatie meer geobjectiveerd worden. Een 
echografische evaluatie na twee jaar beschreef een pees
dikte van 5,4mm aan de rechterzijde zonder resterende  
tekens van tendinose en een dikte van 5,0mm aan de linker
zijde met een zeer discrete zone van tendinose, anterieur in 
de pees (Figuur 3 en 4). Neovascularisatie kon ook hier 
niet meer gevisualiseerd worden.

De trainingsintensiteit werd ondertussen progressief opge
bouwd en de competitie kon hervat worden. Dit leidde tot 
een verbetering van haar prestaties en het behalen van een 
internationale topprestatie.

Een tweede professionele Belgische atlete consulteerde 
wegens acuut ontstane anterieure kniepijn. De diagnose 
van een patellapeestendinopathie werd vooropgesteld 
na klinische evaluatie. Echografie toonde een peesdikte 
van 13mm (relatieve toename van 271% in vergelijking 
met de dikte van een normale patellapees), uitgesproken 

figuur 1: verdikte linkerachillespees (6,2mm).

figuur 2: verdikte linkerachillespees (7,8mm) met een tendinosezone 
en twee discrete zones van neovascularisatie.

figuur 3: linkerachillespees (5,0mm dik) met een discrete 
tendinosezone anterieur in de pees met een lengte van 19mm. 
Geen neovascularisatie.

figuur 4: rechterachillespees (5,4mm dik) zonder tekens van 
tendinose. Geen neovascularisatie.
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neovascularisatie, kleine intratendineuze calcificaties en 
een ernstig verstoord vezelverloop in het posterieure drie 
vierde van de pees (Figuur 5). Een revalidatieprogramma 
bestaande uit excentrische oefeningen werd opgesteld, re
sulterend in progressieve afname van de pijn. Deze atlete 
werd asymptomatisch na een paar maanden en haar resul
taten verbeterden progressief, eveneens leidend tot een 
prestatie op hoog internationaal niveau.

Echografische opvolging toonde een progressieve afname 
van de neovascularisatie, maar de peesdikte bleef wel si
gnificant toegenomen. De laatste echografische controle 
(3,5 jaar na het begin van de klachten) toonde een pees
dikte van 10,3mm (194% relatieve toename in vergelijking 
met de dikte van een normale patellapees), twee calcifica
ties van respectievelijk 4,1 en 4,5mm en een discrete neo
vascularisatie (Figuur 6 en 7).

dIscussIe

Cook en Purdam ontwikkelden een nieuw model om de 
klinische presentatie van belastingsgebonden tendinopa
thieën uit te leggen. Zij stellen een continuüm voor dat 
drie stadia omvat: een reactieve tendinopathie, een falend 
herstelproces en een degeneratieve tendinopathie. Toevoe
gen of verminderen van belasting is de belangrijkste factor 
die de pees verder of terug drijft in het continuüm. Daar
naast maken ze een onderverdeling in twee aparte groe
pen op basis van klinische en echografische bevindingen: 
het reactief/vroeg falend herstelproces en het laat falend/
degeneratief herstelproces. Als een pees diffuus is opge
zet, beperkt hypoechogeen is of kleine locale hypoecho
gene zones (één of meerdere) vertoont met afwezigheid of 
slechts minimale aanwezigheid van neovascularisatie, im
pliceert dit een reactief/vroeg falend herstelproces. Pezen 
met uitgebreide zones van hypoechogeniciteit, multipele 
bloedvaten en een localere zwelling behoren tot de tweede 
groep: het laat falend/degeneratieve herstelproces. Deze 
onderverdeling zou toelaten om een nominale grens vast 
te leggen waarrond pezen al dan niet tot een structureel 
herstel kunnen komen.

Als de echografische evolutie van onze twee atletes verge
leken wordt met de gegevens van het bovenstaande model 
kunnen er opvallende gelijkenissen gezien worden. De ini
tiële echografie van de eerste atlete toonde een bilaterale 
mile hypoechogene zone in het middelste derde van de 
pees, een toegenomen dikte van respectievelijk 6mm aan 
de rechterzijde en 6,2mm aan de linker zijde en een be
perkte graad van neovascularisatie aan beide zijden. Deze 
gegevens zouden de atlete in het reactief/vroeg gefaald 
herstelproces plaatsen. Conform het model werd er een 
volledig structureel herstel bekomen na een aantal jaren.

De initiële echografie van de tweede atlete daarentegen 
toonde een peesdikte van 13mm, een uitgesproken neo
vascularisatie, kleine intratendineuze calcificaties en een 
ernstig verstoord vezelverloop in het posterieure drie 
vierde van de pees. Deze gegevens zouden de atlete in het 
laat falend/degeneratieve herstelproces plaatsen. Ondanks 
het feit dat deze atlete ook volledig asymptomatisch werd 
na het volgen van het revalidatieschema, kon er geen struc
tureel herstel van haar tendinose vastgesteld worden. Dit 
is eveneens compatibel is met het model van Cook en Pur
dam.
Deze resultaten ondersteunen dus de hypothese van Cook 
en Purdam dat een onderverdeling van het continuüm in 
twee categorieën mogelijk maakt om een voorspelling te 
maken of er al dan niet een structureel herstel van een ten
dinose kan optreden.

In deze casussen werd echografie als beeldvormingsmo
daliteit gebruikt. Dit is een betrouwbare en kosteneffi
ciënte methode om structurele afwijkingen van een pees 
te beoordelen. Het is echter een onderzoekerafhankelijk 
onderzoek. In deze twee casussen werden alle echografieën 

figuur 5: rechterpatellapees (13mm dik) met een ernstig verstoord 
vezelverloop in het posterieure drie vierde van de pees.

figuur 6: rechterpatellapees (10,3mm dik) en een tendinosezone 
(35mm op 8,5mm).

figuur 7: rechterpatellapees met twee calcificaties van 
respectievelijk 4,1mm en 4,5mm. 
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uitgevoerd of gesuperviseerd door dezelfde ervaren mus
culoskeletale radioloog. Er kan dus aangenomen worden 
dat de echografische beschrijvingen goed correleren met 
de onderliggende histologische bevindingen.
Naast de kenmerken beschreven door Cook en Purdam 
zouden er ook andere factoren meegespeeld kunnen heb
ben in het verschillend klinisch en echografisch verloop 
van deze twee atletes: type pees (patella versus achilles) 
(6), kenmerken van het revalidatieschema (squatoefening 
versus hieldropoefening, intensiteit, frequentie, volume, 
compliantie,  …) (7), genetische predispositie (8), leeftijd, 
lichaamssamenstelling (9), biomechanica (10,11), etc.

In dit artikel werd er veel aandacht besteed aan het model 
van Cook en Purdam. De etiopathogenese van peesover
belastingsletsels beslaat echter een uitgebreid onderzoeks
domein resulterend in het bestaan van vele verschillende 
hypothesen (1, 5, 10, 12, 13, 14).  Een kritische focus is dus 
zeker noodzakelijk. 
Bij een topsporter zou zowel het klinische verloop als het 
structurele herstel van symptomatische tendinose kunnen 
gehinderd worden door de sterke wil om te blijven presteren  

op het hoogste niveau. Visnes et al. hebben reeds aan
getoond dat een revalidatieprogramma bestaande uit excen
trische peestraining bij volleybalspelers met een patellapees
tendinopathie minder succesvol was tijdens de competitieve 
periode (15). Structureel herstel van tendinose bij actieve 
atleten zou dan mogelijk nog moeilijker kunnen verlopen.

Deze casussen beschrijven voor het eerst de mogelijkheid 
tot reversibiliteit van tendinose bij topatleten. Tot dusver 
werd structureel herstel van een tendinose enkel beschre
ven bij asymptomatische atleten en bij sedentaire patiën
ten met een gemiddelde leeftijd van 50 jaar (3, 4). 

conclusIe

Deze casussen ondersteunen de hypothese van stadium
afhankelijke reversibiliteit van een tendinose zoals voor
gesteld door Cook en Purdam. Meer onderzoek is echter 
nodig om na te gaan wat het effect op lange termijn is van 
een structureel reversibele tendinose vergeleken met een 
structureel irreversibele tendinose.
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Aanhoudende kniepijn na een sporttrauma heeft niet steeds een onschuldige oor-
zaak. In dit artikel bespreken we de ziektegeschiedenis van een jongeman met een osteo-
sarcoom in het linkeronderbeen. Beeldvorming (standaardradiografie en MRI) speelt een 
belangrijke rol in de detectie en het diagnostische management van dit letsel. Nauwkeu-
rige analyse van de bevindingen bij beeldvorming maakt vaak een gerichtere subtypering 
mogelijk. Aanvullend histopathologisch onderzoek is echter noodzakelijk voor bevestiging 
van de diagnose, behandeling en prognosebepaling.
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klInIsche bevIndInGen en beeldvormInG

Een 17jarige jongeman consulteert de huisarts wegens 
blijvende pijn aan zijn linkerknie en onderbeen zes weken 
na een sportblessure. Er is een discrete zwelling te zien aan 
de voorzijde van het proximale linkeronderbeen. Palpatie 
is pijnlijk. Ontstekingsremmers brengen slechts tijdelijk 
verbetering.
Echografie van het linkeronderbeen toont een wekedelen-
letsel met uitgebreide vascularisatie, invasie van de om
gevende spieren en cortexdestructie van de tibia. Op de 
standaardradiografie (Figuur 1) is in de laterale helft van 
de proximale tibia een excentrisch gelegen osteolytisch 
letsel met omgevende sclerose te zien. Er is begeleidende 
periostale reactie aanwezig. MRI (Figuur 2) toont duide
lijk het intramedullaire letsel in de tibia met heterogene 
signaalintensiteiten op alle sequenties. Na toediening van 

intraveneus contrast is er randaankleuring te zien. De T2
gewogen opnamen tonen vloeistofvloeistofspiegels.

dIaGnose en behandelInG

De leeftijd van de patiënt en het morfologische aspect van 
het letsel suggereren een agressief ruimteinnemend let
sel. De bot en wekedelenuitbreiding op MRI bevestigt het 
agressieve gedrag. De vochtvochtspiegels suggereren een 
letsel dat gebloed heeft. Op basis van het gemengd osteo
lytischsclerotische letsel op standaardradiologie en de 
vochtvochtspiegels op MRI wordt de tentatieve diagnose 
van een telangiëctatisch osteosarcoom gesteld. Histopatho
logisch onderzoek van het incisiebiopt bevestigt de radio
logische diagnose. De patiënt wordt vervolgens behandeld 
met neoadjuvante chemotherapie en heelkunde.



orTho-rheumaTo | Vol 9 | nr 6 | 2011 254

besprekInG

Osteosarcoom is de frequentste primaire kwaadaardige 
bottumor. De tumor komt bijna uitsluitend voor bij kin
deren en jonge volwassenen, met een lichte voorkeur 
voor het mannelijke geslacht. Patiënten presenteren zich 
meestal met lokale drukpijn of een wekedelenzwelling. 
Voorkeurslocaties zijn de distale femur, de proximale tibia 
en de humerus. Op latere leeftijd komt deze tumor voor 
tezamen met de ziekte van Paget, fibreuze dysplasie, of na 
radiotherapie.

Osteosarcoom kan worden ingedeeld in drie grote groepen 
volgens de locatie in het bot: [1] intramedullair, [2] corti
caal en [3] extraskeletaal. Deze groepen worden verder 
ingedeeld in verschillende subgroepen op basis van een 
specifiekere lokalisatie in het bot en van de histologische 
bevindingen (1).
Het klassieke of conventionele hooggradige intramedul
laire osteosarcoom is het meest frequent (75%). Telangiëc
tatisch osteosarcoom is een zeldzamer subtype en komt 
voor in 2,5 tot 12 procent van de gevallen. Het grootste 
deel van deze tumor bestaat uit aneurysmaal gedilateerde 
bloedings en/of necrotische holten. Dit verklaart het osteo
lytische karakter op standaardradiografie. Aan de rand 
en langs de interne septa van het letsel is de tumor opge
bouwd uit actieve, hooggradig sarcomateuze cellen (2, 3). 
In het viabel weefsel kan matrixmineralisatie optreden, 
wat duidt op een osteoïdproducerende tumor.

figuur 1: standaardradiografie van de linkerknie.
de voorachterwaarste opname toont een groot osteolystisch letsel 
(asterisk) in de proximale tibiadiafyse. het letsel is naar mediaal en 
distaal sclerotisch belijnd (pijl). aan de laterale zijde is de cortex 
verdund (pijlpunt) en is er een kwaadaardige periostale reactie 
zichtbaar, de zogenaamde ‘codmandriehoek’ (dubbele pijlpunt).

figuur 2a: de axiale t1-gewogen opname toont een ruimte-
innemend proces in de proximale tibiadiafyse (asterisk). ook worden 
enkele vocht-vochtspiegels herkend (pijlen).

figuur 2b: op de axiale t2-gewogen opname worden de vocht-
vochtspiegels duidelijk herkend (pijlen).

figuur 2c: axiale t1-gewogen opname na intraveneuze 
contrasttoediening toont heterogene aankleuring van het letsel met 
papillaire projecties aan de rand (pijl).

figuur 2a-c: mrI-onderzoek van de linkerknie.
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De klinische bevindingen en locatie zijn vergelijkbaar met 
die van het conventionele osteosarcoom. Pathologische 
fracturen komen vaker voor dan bij het klassieke osteo
sarcoom (4), vermoedelijk als gevolg van het osteolytische 
karakter (1, 4). Metastasen verspreiden zich primair hemato
geen. De longen zijn na het bot het vaakst getroffen (1, 5).

beeldvormInG

Het telangiëctatisch osteosarcoom presenteert zich op 
standaardradiografie klassiek als een overwegend lytisch-
expansieel letsel, met een brede overgangszone en endo
stale scalloping (aflijning van de cortex in boogjes, zoals 
bij een sintjacobsschelp). Vaak is er een agressieve perio
stale reactie (Figuur 3). Soms kunnen subtiele matrix
verkalkingen worden gezien aan de rand of langs de interne 
septa.

CTscan toont een letsel waarvan het centrum hypodens is 
in vergelijking met het omgevende spierweefsel. Deze tech
niek is het best geschikt om matrixverkalkingen in het via
bele deel van het letsel aan te tonen. Vochtvochtspiegels 

in het cystischhemorragische gedeelte van de tumor 
kunnen op CTbeelden worden aangetoond maar zijn veel 
duidelijker te zien op MRI, dankzij het hogere intrinsieke 
weefselcontrast (1, 2, 6). De patiënt moet hiervoor wel en
kele minuten op de rug liggen om bloedafbraakproducten 
en proteïnerijk vocht in de cysten de tijd te geven om te 
sedimenteren.
Op MRI vertoont de tumor respectievelijk een laag tot 
intermediair en een hoog signaal op T1 en T2gewogen 
beelden. Vochtvochtspiegels ontstaan door de sedimentatie  
van cellen, proteïnerijk vocht en afbraakproducten van bloed  
zoals methemoglobine, met daarboven een laag proteïne
arm vocht. Na intraveneuze contrasttoediening is een 
septale en prominente wandaankleuring met inliggende, 
nodulaire vastweefselcomponenten zichtbaar.
Op botscintigrafie wordt het ‘donut-sign’ gezien. Dit teken 
ontstaat door een toegenomen opname van het radioisotoop 
in de periferie. De centraal fotopene zone ontstaat door 
de cystischhemorragische aard van het letsel. Dit onder
zoek is het gevoeligst om skeletmetastasen op te sporen. 
De term osteosarcomatosis wordt gebruikt wanneer er ver
schillende intramedullaire letsels zijn op het tijdstip van 
diagnose.

figuur 3: schematische voorstelling van de verschillende vormen van een agressieve reactie.

Periostale belijning

Corticaal bot

Medullair bot

‘Codmandriehoek’

‘Sunburst’ 
of ‘hair-on-end’

‘Laminair’ 
of ‘uischilvormig’

De groeisnelheid van de tumor bepaalt de vorm van periostale reactie: (1) een ‘codmandriehoek’ ontstaat wanneer er doorgroei is van de tumor 
doorheen de cortex en wijst op een zeer snelle tumorgroei; (2) de ‘laminaire of uischilvormige’ reactie wijst op tumorgroei met daaropvolgend 
een periode van herstel en (3) het ‘spiculair patroon’ duidt eveneens op een cortexdoorbraak door snelle tumorgroei.
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De belangrijkste differentiaaldiagnose moet worden ge
maakt met een aneurysmale botcyste, die ook vaak expan
sief is en ook vochtvochtspiegels kan bevatten. Het agres
siefste groeipatroon, de dikke perifere wandaankleuring en 
eventueel inliggende osteoïde matrixverkalkingen zijn de 
radiologische sleutels tot de diagnose van het telangiëcta
tische osteosarcoom.

behandelInG

De behandeling van het telangiëctatische osteosarcoom 
bestaat uit neoadjuvante chemotherapie en een heelkun
dige ingreep waarbij indien mogelijk het getroffen lidmaat 
wordt gespaard.

conclusIe

Het osteosarcoom is de frequentst voorkomende primaire 
bottumor bij kinderen en jongvolwassenen. Nauwkeurige 
analyse van de bevindingen bij standaardradiografie, CT 
en MRI kan leiden tot een gerichtere subtypering van het 

letsel. Dit maakt in vele gevallen de differentiaaldiagnose 
mogelijk met een aneurysmale botcyste, wat belangrijk is 
voor de prognosebepaling. Histopathologisch onderzoek 
blijft evenwel noodzakelijk voor de definitieve diagnose.
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ACR 2011 (American College of Rheumatology Congress), Chicago, 5-9 november 2011

Nieuwe gegevens over de werking  
van adalimumab (HUMIRA®) op lange termijn

Uitgebreide fase III-studies en de opvolging ervan over een langere periode vormen interessante databanken. 
Zeker omdat zowel arts als patiënt een maximale gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit op lange termijn 
als voornaamste behandelingsdoel beogen volgens de Treat to Target-principes (1).
De wetenschappelijke sessies van het ACR 2011, dat in november laatstleden plaats had in Chicago, boden 
de gelegenheid om de meest recente resultaten voor te stellen van de open label-extensies van de PREMIER- 
en DE019-studies over reumatoïde artritis, en van de ATLAS-studie voor wat ankyloserende spondylitis 
betreft. Langetermijnresultaten die zonder twijfel invloed zullen hebben op de behandeling van patiënten met 
deze pathologieën, een behandeling die, zoals de recente EULAR/ACR-aanbevelingen (2) het stellen, het best 
in een zo vroeg mogelijk stadium van de ziekte wordt opgestart.

Reumatoïde artritis (RA)
PREMIER is een gerandomiseerde, gecontroleerde fase III-
studie, uitgevoerd bij 799 personen die recentelijk door RA 
werden getroffen. Het gaat om een matige tot ernstige RA 
die nog niet werd behandeld met methotrexaat (MTX). Deze 
studie toonde aan dat een behandeling gedurende 2 jaar met 
HUMIRA + MTX bij ‘early RA’ significant betere klinische, 
radiografische en functionele resultaten oplevert dan MTX-
monotherapie (MTX + placebo).

In Chicago werden de 8 jaar resultaten van PREMIER 
(3) voorgesteld. De analyse betrof de 299 personen die 
gedurende al die tijd hun studiebehandeling voortgezet hadden 
(‘completers analyse’). In het gecontroleerde deel van de studie 
(2 jaar) werden deze patiënten behandeld met HUMIRA + MTX, 
enkel met MTX of enkel met HUMIRA. De volgende 6 jaar 
kregen ze allen dezelfde behandeling: HUMIRA ± MTX.

Meer behandelen dan de symptomen alleen
De inzet van de behandeling van RA is heel wat groter 
dan enkel het verminderen van de tekenen en symptomen 
van de ziekte; het gaat er tevens om het optreden van 
structurele schade (radiografische progressie) te stuiten en de 
functionaliteit van de patiënt te behouden (1). De extensie van 
de PREMIER-studie had als doel deze parameters over lange 
termijn te meten.

Na 8 jaar was 71,3% van de patiënten in klinische remissie 
volgens de DAS28-score (DAS28 < 2.6). Remissie is, volgens 
de EULAR-aanbevelingen, het klinisch behandelingsobjectief 
bij early RA (2).

Figuur 1 toont het percentage patiënten dat door de jaren 
heen in DAS28-remissie is. Patiënten die vanaf het begin 
van de studie behandeld werden met de combinatietherapie 
adalimumab + MTX, lijken het klinisch voordeel, opgebouwd 
tijdens de dubbel-blinde studiefase vs MTX-monotherapie, 
grotendeels te behouden. Hetzelfde geldt voor de HAQ-score.

Vooral radiografisch (minder bijkomende gewrichtsschade) 
leidt het initieel behandeld zijn met HUMIRA + MTX tot blijvend 
betere resultaten na 8 jaar versus initiële behandeling met MTX 
monotherapie (mean ∆mTSS 3,8 vs 11,4, p < 0,001).

Gelijkaardige resultaten bij patiënten  
die reeds lang RA hebben
Opmerkelijk waren de 10 jaar resultaten van de open label-
extensie van de DE019-studie (4) die op de ACR in primeur 
voorgesteld werden. DE019 is een gerandomizeerde, 
dubbel-blinde fase III-studie bij 619 patiënten met reeds lang 
bestaande RA die onvoldoende reageerden op MTX. Ze toonde 
aan dat een behandeling gedurende 1 jaar met HUMIRA + 
MTX significant betere klinische, radiografische en functionele 
resultaten oplevert dan MTX-monotherapie (MTX + placebo). 
Na het eerste jaar konden de patiënten HUMIRA + MTX krijgen 
gedurende 9 jaar in een open label-extensie van de studie.  
202 patiënten maakten de volle 10 jaar in de studie rond,  
en hun resultaten (‘completers analyse’) werden voorgesteld  
op de ACR.

De resultaten na 10 jaar spreken voor zich. Van de patiënten 
die vanaf het begin van de studie behandeld werden met 
HUMIRA + MTX, bereikte meer dan dubbel zoveel een 
volledige remissie: 27,6% tegenover slechts 11,3% bij de 
patiënten die het eerste jaar enkel MTX kregen. Een statistisch 
significant verschil. Volledige remissie is gedefinieerd 
als klinische remissie (DAS28 < 2,6), geen bijkomende 
radiologische schade (∆mTSS ≤ 0,5) en een normale 
functionaliteit (HAQ DI < 0,5).
Als men klinische DAS28-remissie in deze definitie vervangt 
door een lage ziekteactiviteit (DAS28 < 3,2), een bij reeds lang 
bestaande RA zeer aanvaardbaar behandelingsdoel (2), dan 
wordt dit significante verschil nog groter: 30,3% vs 11,3%.

Figuur 1: 8 jaar resultaten PREMIER-studie: % patiënten in 
DAS28-remissie.
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Figuur 2 illustreert op treffende wijze dat 10 jaar HUMIRA + 
MTX de radiografische progressie quasi volledig stopt. Ook 
hier is het verschil met de patiënten die het eerste jaar enkel 
MTX kregen, aan het einde van de rit significant (p = 0,002).

De onderzoekers van beide follow-upstudies komen tot 
eenzelfde besluit: het gebruik van HUMIRA ± MTX kan RA 
gedurende vele jaren effectief onder controle houden, en die 
gunstige resultaten op lange termijn worden nog versterkt 
indien HUMIRA eerder vroeger dan later toegevoegd wordt aan 
de behandeling.

Ankyloserende spondylitis (AS),  
de spinale mobiliteit blijft behouden
In de gerandomiseerde fase III-studie ATLAS werd bij 315 
patiënten met een actieve AS de toediening van HUMIRA 
40mg om de twee weken vergeleken met de toediening van 
een placebo. Tijdens de periode van 24 weken dubbelblind 
werd bij de adalimumab-groep duidelijk een verbetering 
vastgesteld van de spinale mobiliteit, van de functionele en 
klinische evolutie, evenals van de levenskwaliteit. Dit was reeds 
het geval na week 12 en werd bevestigd op week 24.

In een post hoc analyse werd de handhaving van deze 
resultaten na 5 jaar (5) geëvalueerd en werd gezocht naar de 
correlatie tussen de spinale mobiliteit, de klinische en functionele 
ontwikkeling en de specifieke levenskwaliteit (Tabel 1).

De resultaten wijzen op een blijvende verbetering van de 
spinale mobiliteit, want de lineaire BASMI (objectieve maat  
van de spinale mobiliteit) gaat over van een beginwaarde van  
4,4 ± 1,7 tot 3,7 ± 1,7 na 5 jaar.
Deze globale winst is in de eerste plaats het gevolg van de 
verbetering van de laterale lumbale flexie, van de cervicale 
rotatie en van de toename van de intermalleolaire afstand. 
De aanvankelijke verbeteringen van de ziekteverschijnselen 
(BASDAI), van het functioneren (BASFI) en van de 
levenskwaliteit (ASQoL) blijven behouden en verbeteren zelfs 
na 5 jaar.

De analyse toont ook aan dat lineaire BASMI significant in 
verband staat (zowel op week 12 als na 5 jaar) met alle door 
de patient geëvalueerde parameters voor wat ziekteactiviteit, 
functioneren en levenskwaliteit betreft (p < 0,001). Vooral de 
sterke correlatie tussen de BASMI en de BASFI wijst erop dat 
de duurzame verbetering van de spinale mobiliteit tijdens een 
behandeling met HUMIRA belangrijk is voor het bereiken van 
een algemeen beter functioneren van de patiënt. 

Besluit
Voor de behandeling van immuungemedieerde inflammatoire 
artritis beschikken de reumatologen vandaag de dag over 
doeltreffende middelen, waaronder de TNF-inhibitoren 
zeker hun plaats hebben. De nieuwe langetermijnresultaten 
met HUMIRA tonen bovendien aan dat een duurzame 
ziektecontrole over vele jaren mogelijk is.
Deze behandelingen moeten ons toelaten de levenskwaliteit 
van de patiënten maximaal te bewaren, niet alleen door de 
controle van de symptomen, maar ook door het voorkomen 
van structurele en radiografische schade, de normalisering van 
de fysieke functies en de verbetering van  
het sociale leven van de patiënten (1).

Figuur 2: DE019 – vooruitgang van de mTSS radiografische 
scores bij vergelijking van de 2 groepen (vroegtijdige toediening 
van adalimumab versus laattijdige toediening).

Tabel 1: Variaties op lange termijn in de spinale mobiliteit, de activiteitsgraad van de ziekte, de functionaliteit en de levenskwaliteit  
met HUMIRA.

Begin 12 weken 1 jaar 5 jaar

Lineaire BASMI 4,4 ± 1,7 4,0 ± 1,8 3,8 ± 1,8 3,7 ± 1,8

BASDAI (0 tot 10) 6,0 ± 2,0 3,6 ± 2,5 2,8 ± 2,4 1,8 ± 1,9

BASFI (0 tot 10) 51,7 ± 23,7 35,5 ± 25,8 29,0 ± 25,3 20,9 ± 21,0

ASQoL (0 tot 18) 10,3 ± 4,4 7,1 ± 5,3 5,6 ± 5,0 4,8 ± 4,8
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ACR 2011 (American College of Rheumatology Congress), Chicago, 5-9 november 2011

Nieuwe gegevens over de werking  
van adalimumab (HUMIRA®) op lange termijn

Uitgebreide fase III-studies en de opvolging ervan over een langere periode vormen interessante databanken. 
Zeker omdat zowel arts als patiënt een maximale gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit op lange termijn 
als voornaamste behandelingsdoel beogen volgens de Treat to Target-principes (1).
De wetenschappelijke sessies van het ACR 2011, dat in november laatstleden plaats had in Chicago, boden 
de gelegenheid om de meest recente resultaten voor te stellen van de open label-extensies van de PREMIER- 
en DE019-studies over reumatoïde artritis, en van de ATLAS-studie voor wat ankyloserende spondylitis 
betreft. Langetermijnresultaten die zonder twijfel invloed zullen hebben op de behandeling van patiënten met 
deze pathologieën, een behandeling die, zoals de recente EULAR/ACR-aanbevelingen (2) het stellen, het best 
in een zo vroeg mogelijk stadium van de ziekte wordt opgestart.

Reumatoïde artritis (RA)
PREMIER is een gerandomiseerde, gecontroleerde fase III-
studie, uitgevoerd bij 799 personen die recentelijk door RA 
werden getroffen. Het gaat om een matige tot ernstige RA 
die nog niet werd behandeld met methotrexaat (MTX). Deze 
studie toonde aan dat een behandeling gedurende 2 jaar met 
HUMIRA + MTX bij ‘early RA’ significant betere klinische, 
radiografische en functionele resultaten oplevert dan MTX-
monotherapie (MTX + placebo).

In Chicago werden de 8 jaar resultaten van PREMIER 
(3) voorgesteld. De analyse betrof de 299 personen die 
gedurende al die tijd hun studiebehandeling voortgezet hadden 
(‘completers analyse’). In het gecontroleerde deel van de studie 
(2 jaar) werden deze patiënten behandeld met HUMIRA + MTX, 
enkel met MTX of enkel met HUMIRA. De volgende 6 jaar 
kregen ze allen dezelfde behandeling: HUMIRA ± MTX.

Meer behandelen dan de symptomen alleen
De inzet van de behandeling van RA is heel wat groter 
dan enkel het verminderen van de tekenen en symptomen 
van de ziekte; het gaat er tevens om het optreden van 
structurele schade (radiografische progressie) te stuiten en de 
functionaliteit van de patiënt te behouden (1). De extensie van 
de PREMIER-studie had als doel deze parameters over lange 
termijn te meten.

Na 8 jaar was 71,3% van de patiënten in klinische remissie 
volgens de DAS28-score (DAS28 < 2.6). Remissie is, volgens 
de EULAR-aanbevelingen, het klinisch behandelingsobjectief 
bij early RA (2).

Figuur 1 toont het percentage patiënten dat door de jaren 
heen in DAS28-remissie is. Patiënten die vanaf het begin 
van de studie behandeld werden met de combinatietherapie 
adalimumab + MTX, lijken het klinisch voordeel, opgebouwd 
tijdens de dubbel-blinde studiefase vs MTX-monotherapie, 
grotendeels te behouden. Hetzelfde geldt voor de HAQ-score.

Vooral radiografisch (minder bijkomende gewrichtsschade) 
leidt het initieel behandeld zijn met HUMIRA + MTX tot blijvend 
betere resultaten na 8 jaar versus initiële behandeling met MTX 
monotherapie (mean ∆mTSS 3,8 vs 11,4, p < 0,001).

Gelijkaardige resultaten bij patiënten  
die reeds lang RA hebben
Opmerkelijk waren de 10 jaar resultaten van de open label-
extensie van de DE019-studie (4) die op de ACR in primeur 
voorgesteld werden. DE019 is een gerandomizeerde, 
dubbel-blinde fase III-studie bij 619 patiënten met reeds lang 
bestaande RA die onvoldoende reageerden op MTX. Ze toonde 
aan dat een behandeling gedurende 1 jaar met HUMIRA + 
MTX significant betere klinische, radiografische en functionele 
resultaten oplevert dan MTX-monotherapie (MTX + placebo). 
Na het eerste jaar konden de patiënten HUMIRA + MTX krijgen 
gedurende 9 jaar in een open label-extensie van de studie.  
202 patiënten maakten de volle 10 jaar in de studie rond,  
en hun resultaten (‘completers analyse’) werden voorgesteld  
op de ACR.

De resultaten na 10 jaar spreken voor zich. Van de patiënten 
die vanaf het begin van de studie behandeld werden met 
HUMIRA + MTX, bereikte meer dan dubbel zoveel een 
volledige remissie: 27,6% tegenover slechts 11,3% bij de 
patiënten die het eerste jaar enkel MTX kregen. Een statistisch 
significant verschil. Volledige remissie is gedefinieerd 
als klinische remissie (DAS28 < 2,6), geen bijkomende 
radiologische schade (∆mTSS ≤ 0,5) en een normale 
functionaliteit (HAQ DI < 0,5).
Als men klinische DAS28-remissie in deze definitie vervangt 
door een lage ziekteactiviteit (DAS28 < 3,2), een bij reeds lang 
bestaande RA zeer aanvaardbaar behandelingsdoel (2), dan 
wordt dit significante verschil nog groter: 30,3% vs 11,3%.

Figuur 1: 8 jaar resultaten PREMIER-studie: % patiënten in 
DAS28-remissie.
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HUMIRA® 2 x 40mg

P.P. : 1087,20€ 

ABBOTT SA/NV - BE 11 ADAM 13 170 - 21 DEC 2011

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Humira 40 mg oplossing voor injectie in voorgevulde spuit/  Hu-
mira 40 mg oplossing voor injectie in voorgevulde pen / Humira 40 mg/0,8 ml oplossing voor injectie 
voor gebruik bij kinderen. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING : Elke voorgevulde 
spuit van 0,8 ml bevat een enkele dosis van 40 mg adalimumab/ Elke voorgevulde pen van 0,8 ml 
bevat een enkele dosis van 40 mg adalimumab / Elke injectieflacon van 0,8 ml bevat een enkele dosis 
van 40 mg adalimumab.  Adalimumab is een recombinant humaan monoklonaal antilichaam dat tot 
expressie wordt gebracht in Chinese Hamster Ovariumcellen. FARMACEUTISCHE VORM : Heldere 
oplossing voor injectie in voorgevulde spuit/ Heldere oplossing voor injectie in voorgevulde pen / 
Heldere oplossing voor injectie. THERAPEUTISCHE INDICATIES: Reumatoïde artritis: Humira is in 
combinatie met methotrexaat bestemd voor :-de behandeling van volwassen patiënten met matige 
tot ernstige, actieve reumatoïde artritis wanneer de respons op antireumatische geneesmiddelen, 
waaronder methotrexaat, ontoereikend is gebleken. - de behandeling van volwassen patiënten met 
ernstige en progressieve reumatoïde artritis die niet eerder behandeld zijn met methotrexaat. Humira 
kan gegeven worden als monotherapie in geval van intolerantie voor methotrexaat of wanneer voort-
gezette behandeling met methotrexaat ongewenst is. Het is aangetoond dat Humira de progressie 
van gewrichtsschade remt, wat gemeten is door middel van röntgenonderzoek, en de fysieke functie 
verbetert wanneer het gegeven wordt in combinatie met methotrexaat. Polyarticulaire juveniele idio-
pathische artritis  Humira is in combinatie met methotrexaat bestemd voor de behandeling van ac-
tieve polyarticulaire juveniele idiopathische artritis, bij kinderen en adolescenten in de leeftijd van 4 
tot en met 17 jaar die een ontoereikende respons hebben gehad op één of meerdere antireumatische 
middelen. Humira kan als monotherapie worden gebruikt in geval van intolerantie voor methotrexaat 
of wanneer voortgezette behandeling met methotrexaat ongewenst is (voor de werkzaamheid van 
monotherapie zie rubriek 5.1). Het gebruik van Humira is niet onderzocht bij kinderen jonger dan 4 
jaar. Artritis psoriatica: Humira is bestemd voor de behandeling van actieve en progressieve artritis 
psoriatica bij volwassen patiënten wanneer de respons op eerdere therapie met antireumatische 
geneesmiddelen ontoereikend is gebleken. Het is aangetoond dat Humira de mate van progressie van 
perifere gewrichtsschade remt zoals gemeten door middel van röntgenonderzoek bij patiënten met 
het polyarticulaire symmetrische subtype van de aandoening (zie rubriek 5.1) en dat Humira het licha-
melijk functioneren verbetert. Spondylitis ankylopoetica: Humira is bestemd voor de behandeling van 
ernstige actieve spondylitis ankylopoetica bij volwassenen die onvoldoende gereageerd hebben op 
conventionele therapie. De ziekte van Crohn: Humira is geïndiceerd voor de behandeling van ernsti-
ge, actieve ziekte van Crohn, bij patiënten die niet gereageerd hebben op een volledige en adequate 
behandeling met een corticosteroïd en/of een immunosuppressivum; of die dergelijke behandelingen 
niet verdragen of bij wie hiertegen een contra-indicatie bestaat. Psoriasis: Humira is geïndiceerd voor 
de behandeling van matige tot ernstige chronische plaque psoriasis bij volwassen patiënten met 
onvoldoende respons op, of een contra-indicatie of een intolerantie voor andere systemische thera-
pie waaronder ciclosporine, methotrexaat of PUVA. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING: De Hu-
mirabehandeling dient te worden geïnitieerd en plaats te vinden onder toezicht van medische speci-
alisten met ervaring in het diagnosticeren en behandelen van reumatoïde artritis, polyarticulaire juve-
niele idiopathische artritis, artritis psoriatica, spondylitis ankylopoetica, de ziekte van Crohn of psori-
asis. Patiënten die behandeld worden met Humira dient een speciale Humira patiëntenkaart gegeven 
te worden. Na de injectietechniek goed te hebben geoefend, kunnen patiënten zelf Humira injecteren 
als hun arts beslist dat dit passend is, en met medische follow-up voor zover dit nodig is. Gedurende 
de behandeling met Humira 
moeten andere gelijktijdige be-
handelingen (bijv. corticosteroï-
den en/of immuunmodulerende 
middelen) worden geoptimali-
seerd.Volwassenen: -Reumatoï-
de artritis: De aanbevolen dosis 
Humira voor volwassen patiën-
ten met reumatoïde artritis is 
40 mg adalimumab eenmaal per 
twee weken toegediend als een 
enkele dosis via subcutane in-
jectie. Methotrexaat wordt 
voortgezet tijdens de behande-
ling met Humira. Glucocorticoï-
den, salicylaten, niet-steroïde 
anti-inflammatoire middelen of 
analgetica kunnen gedurende 
de behandeling met Humira 
worden gecontinueerd. Aan-
gaande de combinatie met an-
dere antireumatische genees-
middelen anders dan me-
thotrexaat, zie bijsluiter. Bij ge-
bruik als monotherapie, kunnen 
patiënten die een afname in hun 
respons hebben baat hebben bij 
een verhoging van de dosering 
adalimumab tot 40 mg per week.  
Onderbreking van de toediening. 
Het kan nodig zijn de toediening 
te onderbreken, bijvoorbeeld 
voor een operatie of wanneer 
een ernstige infectie optreedt. 
Beschikbare gegevens suggere-
ren dat het opnieuw starten met 
Humira na stopzetting voor 70 
dagen of langer, resulteerde in 
een even grote klinische respons en een vergelijkbaar veiligheidsprofiel als voor de onderbreking. 
-Artritis psoriatica en spondylitis ankylopoetica: De aanbevolen dosis Humira voor patiënten met ar-
tritis psoriatica of spondylitis ankylopoetica is 40 mg adalimumab eenmaal per twee weken toege-
diend als een enkele dosis via subcutane injectie. Beschikbare data geven aan dat de klinische res-
pons normaal binnen 12 weken van therapie bereikt wordt voor alle van de bovengenoemde indica-
ties. Het vervolgen van de therapie in patiënten die in deze periode nog niet reageren op het genees-
middel, dient zorgvuldig overwogen te worden. -De ziekte van Crohn: Het aanbevolen Humira induc-
tiedoseringsschema voor volwassen patiënten met ernstige ziekte van Crohn is 80 mg in week 0, 
gevolgd door 40 mg in week 2. Indien er een snellere respons op de therapie nodig is, kan het schema 
160 mg in week 0 (dosis kan worden toegediend als vier injecties op één dag of als twee injecties per 
dag voor twee opeenvolgende dagen), 80 mg in week 2 worden gebruikt, waarbij men zich ervan be-
wust moet zijn dat het risico van bijwerkingen hoger is gedurende de inductie. Na de inductiebehan-
deling is de aanbevolen dosering 40 mg eenmaal per twee weken via subcutane injectie. Eventueel 
mag, indien een patiënt gestopt is met Humira en symptomen van de ziekte terugkeren, Humira op-
nieuw worden toegediend. Er is weinig ervaring met opnieuw toedienen na meer dan 8 weken sinds 
de vorige dosis.Gedurende de onderhoudsbehandeling, kunnen corticosteroïden geleidelijk worden 
afgebouwd, overeenkomstig klinische richtlijnen.Sommige patiënten die een verminderde respons 
ervaren kunnen baat hebben bij een verhoging van de dosering naar elke week 40 mg. Sommige pa-
tiënten die geen respons hebben in week 4 kunnen baat hebben bij voortgezette onderhoudsbehan-
deling tot en met week 12. Voortgezette behandeling dient zorgvuldig te worden heroverwogen bij 
een patiënt die geen respons ervaart binnen deze periode. -Psoriasis: De aanbevolen dosering Hu-
mira voor volwassen patiënten bestaat uit een aanvangsdosis van 80  mg, subcutaan toegediend, 
gevolgd door 40 mg subcutaan eenmaal per twee weken vanaf één week na de aanvangsdosis. Als 
een patiënt na 16 weken behandeling niet gereageerd heeft, dient voortzetting van de therapie zorg-
vuldig te worden heroverwogen. Oudere patiënten: Aanpassing van de dosis is niet vereist. Pediatri-
sche patienten Polyarticulaire juveniele idiopathische artritis: Het gebruik van Humira is niet onder-
zocht bij kinderen jonger dan 4 jaar. Gegevens over de behandeling met Humira bij kinderen met een 
lichaamsgewicht van minder dan 15 kg zijn beperkt. Polyarticulaire juveniele idiopathische artritis in 
de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. De aanbevolen dosis Humira voor patiënten met polyarticulaire 
juveniele idiopathische artritis in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar is 24 mg/m² lichaamsoppervlakte, 
met een maximale enkele dosis van 40 mg adalimumab eenmaal per twee weken toegediend via 
subcutane injectie. Het injectievolume wordt bepaald op basis van de lengte en het gewicht van de 
patiënt ( zie tabel 1 in de SKP). Voor patiënten die minder dan de volledige dosis van 40 mg nodig 
hebben, is een 40 mg kinderflacon beschikbaar. Polyarticulaire juveniele idiopathische artritis in de 
leeftijd van 13 tot en met 17 jaar. Bij adolescenten van 13 tot en met 17 jaar wordt een dosis van 40 
mg eenmaal per twee weken toegediend, ongeacht de lichaamsoppervlakte. Beschikbare data geven 
aan dat klinische respons meestal binnen 12 weken behandeling bereikt wordt. Voortgezette behan-

deling dient zorgvuldig te worden heroverwogen bij een patiënt die geen 
respons ervaart binnen deze periode. Verminderde nier- en/of leverfunc-
tie: Humira is niet onderzocht in deze patiëntenpopulatie. Er kan geen 
aanbeveling voor dosering worden gegeven. CONTRA-INDICATIES: 
Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor een van de 
hulpstoffen. Actieve tuberculose of andere ernstige infecties zoals sepsis 
en andere opportunistische infecties. Matig tot ernstig hartfalen (NYHA 
klasse III/IV). BIJWERKINGEN: Klinisch onderzoek: Humira is tot maximaal 60 maanden onderzocht 
bij 6728 patiënten in gecontroleerde en open label onderzoeken. Bij deze onderzoeken waren patiën-
ten betrokken met kort bestaande en langer bestaande reumatoïde artritis, met polyarticulaire juve-
niele idiopathische artritis en met artritis psoriatica, spondylitis ankylopoetica, de ziekte van Crohn en 
psoriasis. De gegevens in tabel 2 zijn gebaseerd op de belangrijkste gecontroleerde onderzoeken 
waarbij 4419 patiënten Humira kregen en 2552 patiënten een placebo of active-comparator kregen 
tijdens de gecontroleerde periode. Het deel van de patiënten dat de behandeling staakte omwille van 
bijwerkingen tijdens het dubbelblinde gecontroleerde deel van de belangrijkste onderzoeken be-
droeg 4,5% voor de patiënten die Humira gebruikten en 4,5% voor met controle behandelde patiën-
ten. Bijwerkingen bij kinderen met polyarticulaire juveniele idiopathische artritis.  In het algemeen 
waren de bijwerkingen bij kinderen qua frequentie en type vergelijkbaar met de bij volwassen patiën-
ten waargenomen bijwerkingen. Bijwerkingen tijdens de klinische onderzoeken, zowel klinisch als in 
het laboratorium geconstateerd, die ten minste mogelijk een causaal verband vertoonden met adali-
mumab, worden vermeld per orgaanklasse en frequentie (zeer vaak ³ 1/10; vaak ³ 1/100 tot < 1/10; 
soms ≥ 1/1.000 tot ≤< 1/100 en ; zelden ≥ 1/10.000 tot < 1/1.000 en zeer zelden < 1/10.000) in tabel 2 
hieronder. Binnen iedere frequentiegroep worden bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst. 
De hoogste frequentie die werd waargenomen bij de verschillende indicaties is opgenomen. Een as-
terisk (*) in de ‘Systeem/orgaanklasse’-kolom betekent dat aanvullende informatie elders in rubriek 
4.3, 4.4 en 4.8 gevonden kan worden. Bij ongeveer 15% van de patiënten kan verwacht worden dat zij 
reacties op de plaats van injectie krijgen, gebaseerd op een van de meest voorkomende bijwerkingen 
met adalimumab in gecontroleerde klinische onderzoeken. Bijwerkingen in klinische onderzoeken : 
Infecties en parasitaire aandoeningen*: zeer vaak; luchtweginfecties (waaronder lagere en hogere 
luchtweginfecties, pneumonie, sinusitis, faryngitis, nasofaryngitis en virale herpes pneumonie). vaak; 
systemische infecties (waaronder sepsis, candidiasis en influenza), intestinale infecties (waaronder 
virale gastroenteritis), huid- en onderhuidinfecties (waaronder paronychia, cellulitis, impetigo, fascii-
tis necroticans en herpes zoster), oorontstekingen, orale infecties (waaronder herpes simplex, orale 
herpes en tandinfecties), genitale infecties (waaronder vulvovaginale schimmelinfectie), urinewegin-
fecties (waaronder pyelonefritis), schimmelinfecties.  soms; opportunistische infecties en tuberculo-
se (waaronder coccidioïdomycose, histoplasmose en MAC-infectie (mycobacterium avium com-
plex)), neurologische infecties (waaronder virale meningitis), ooginfecties, bacteriële infecties, ge-
wrichtsinfecties. Neoplasmata, benigne, maligne en niet-gespecificeerd (inclusief cysten en polie-
pen)*: vaak; benigne neoplasma, huidkanker met uitzondering van melanoom (waaronder basaalcel-
carcinoom en epitheelcelcarcinoom. soms; lymfoom**, solide tumoren (waaronder borstkanker, 
longkanker en schildklierkanker), melanoom**. Bloed- en lymfestelselaandoeningen*: zeer vaak; 
leukopenie (waaronder neutropenie en agranulocytose), anemie. vaak; trombocytopenie, leukocyto-
se.  soms; idiopathische trombocytopenische purpura.  zelden; pancytopenie. Immuunsysteemaan-

doeningen*: vaak; hypersensitivi-
teit, allergieën (waaronder hooi-
koorts). Voedings- en stofwisse-
lingsstoornissen: zeer vaak; ver-
hoogde lipiden. vaak; hypokalië-
mie, verhoogd urinezuur, afwij-
kend bloednatrium, hypocalcië-
mie, hyperglycemie, hypofosfate-
mie, verhoogd bloedkalium. soms; 
dehydratie. Psychische stoornis-
sen: vaak; stemmingswisselingen 
(waaronder depressie), angst, sla-
peloosheid. Zenuwstelselaandoe-
ningen*: zeer vaak; hoofdpijn. 
vaak; paresthesieën (waaronder 
hypoesthesie), migraine, ischias. 
soms; tremor. zelden; multipele 
sclerose. Oogaandoeningen: vaak; 
visusstoornis, conjunctivitis. 
soms; blefaritis, zwelling van het 
oog, dubbel zien. Evenwichtsor-
gaan- en ooraandoeningen: vaak; 
draaiduizeligheid.  soms; doof-
heid, tinnitus. Hartaandoeningen*: 
vaak; tachycardie. soms; aritmie-
en, congestief hartfalen. zelden; 
hartstilstand. Bloedvataandoenin-
gen: vaak; hypertensie, blozen, 
hematoom.  zelden; bloedvataf-
sluiting, tromboflebitis, aneurysma 
aortae. Ademhalingsstelsel-, 
borstkas- en mediastinumaandoe-
ningen*: vaak; hoesten, astma, 
dyspneu. soms; COPD (chronic 
obstructive pulmonary disease), 
interstitiële longaandoeningen, 
pneumonitis. Maagdarmstelsel-
aandoeningen: zeer vaak; buikpijn, 

misselijkheid en braken. vaak; maagdarmbloeding, dyspepsie, refluxoesofagitis, siccasyndroom.  
soms; pancreatitis, slikklachten, zwelling van het gezicht. Lever- en galaandoeningen*:  zeer vaak; 
verhoogde leverenzymen. soms; cholecystitis en cholelithiase, verhoogd bilirubine, hepatische stea-
tose. Huid- en onderhuidaandoeningen:  zeer vaak; uitslag (waaronder schilferende uitslag). vaak; 
pruritus, urticaria, blauwe plekken (waaronder purpura), dermatitis (waaronder eczeem), breken van 
de nagels, overmatig zweten. soms; nachtzweten, litteken. Skeletspierstelsel- en botaandoeningen: 
zeer vaak; skeletspierpijn. vaak; spierspasmen (waaronder verhoging van de hoeveelheid creatinine-
fosfokinase in het bloed). soms; rhabdomyolyse. zelden; systemische lupus erythematosus. Nier- en 
urinewegaandoeningen: vaak; hematurie, nierfunctiestoornissen. soms; nycturie. Voortplantingsstel-
sel- en borstaandoeningen : soms; erectiestoornissen. Algemene aandoeningen en toedienings-
plaatsstoornissen*: zeer vaak; reacties op de injectieplaats (waaronder erytheem op de injectie-
plaats). vaak; pijn op de borst, oedeem. soms; ontsteking. Onderzoeken: vaak; stollings- en bloe-
dingsstoornissen (waaronder verlengde geactiveerde partiële tromboplastinetijd), positieve test op 
autoantilichamen (waaronder antilichamen tegen dubbelstrengs DNA), verhoogd lactaatdehydro-
genase in het bloed. Letsels en intoxicaties*: vaak; vertraagd herstel. ** inclusief aanvullende open 
label onderzoeken. Additionele bijwerkingen uit postmarketing surveillance of fase IV klinische on-
derzoeken: Bijwerkingen in postmarketing surveillance en fase IV klinische onderzoeken: Infecties en 
parasitaire aandoeningen: diverticulitis. Neoplasmata, benigne, maligne en niet-gespecificeerd (in-
clusief cysten en poliepen)*: hepatosplenisch T-cellymfoom, leukemie. Immuunsysteemaandoenin-
gen*: anafylaxie, sarcoïdose. Zenuwstelselaandoeningen*: demyeliniserende aandoeningen (bijv. 
neuritis optica, Guillain-Barré-syndroom), cerebrovasculair accident.  Ademhalingsstelsel-, borstkas- 
en mediastinumaandoeningen : longembolie, pleurale effusie, longfibrose.  Maagdarmstelselaandoe-
ningen*: darmperforatie. Lever- en galaandoeningen* : reactivatie van hepatitis B. Huid- en onder-
huidaandoeningen : cutane vasculitis, Stevens-Johnson-syndroom, angio-oedeem, opnieuw voorko-
men of verslechtering van psoriasis (waaronder pustulaire palmoplantaire psoriasis), erythema multi-
forme, alopecia.  Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: lupus-achtig syndroom. Hartaandoe-
ningen : myocardinfarct. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: Abbott Laborato-
ries Ltd. – Maidenhead - Berkshire SL6 4XE - Verenigd Koninkrijk. NUMMER VAN DE VERGUNNING 
VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: EU/1/03/256/003/ EU/1/03/256/008 / EU/1/03/256/001. DATUM 
VAN HERZIENING VAN DE TEKST: Oktober 2011. Op medisch voorschrift. 
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NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Humira 40 mg oplossing voor injectie in voorgevulde spuit/  Hu-
mira 40 mg oplossing voor injectie in voorgevulde pen / Humira 40 mg/0,8 ml oplossing voor injectie 
voor gebruik bij kinderen. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING : Elke voorgevulde 
spuit van 0,8 ml bevat een enkele dosis van 40 mg adalimumab/ Elke voorgevulde pen van 0,8 ml 
bevat een enkele dosis van 40 mg adalimumab / Elke injectieflacon van 0,8 ml bevat een enkele dosis 
van 40 mg adalimumab.  Adalimumab is een recombinant humaan monoklonaal antilichaam dat tot 
expressie wordt gebracht in Chinese Hamster Ovariumcellen. FARMACEUTISCHE VORM : Heldere 
oplossing voor injectie in voorgevulde spuit/ Heldere oplossing voor injectie in voorgevulde pen / 
Heldere oplossing voor injectie. THERAPEUTISCHE INDICATIES: Reumatoïde artritis: Humira is in 
combinatie met methotrexaat bestemd voor :-de behandeling van volwassen patiënten met matige 
tot ernstige, actieve reumatoïde artritis wanneer de respons op antireumatische geneesmiddelen, 
waaronder methotrexaat, ontoereikend is gebleken. - de behandeling van volwassen patiënten met 
ernstige en progressieve reumatoïde artritis die niet eerder behandeld zijn met methotrexaat. Humira 
kan gegeven worden als monotherapie in geval van intolerantie voor methotrexaat of wanneer voort-
gezette behandeling met methotrexaat ongewenst is. Het is aangetoond dat Humira de progressie 
van gewrichtsschade remt, wat gemeten is door middel van röntgenonderzoek, en de fysieke functie 
verbetert wanneer het gegeven wordt in combinatie met methotrexaat. Polyarticulaire juveniele idio-
pathische artritis  Humira is in combinatie met methotrexaat bestemd voor de behandeling van ac-
tieve polyarticulaire juveniele idiopathische artritis, bij kinderen en adolescenten in de leeftijd van 4 
tot en met 17 jaar die een ontoereikende respons hebben gehad op één of meerdere antireumatische 
middelen. Humira kan als monotherapie worden gebruikt in geval van intolerantie voor methotrexaat 
of wanneer voortgezette behandeling met methotrexaat ongewenst is (voor de werkzaamheid van 
monotherapie zie rubriek 5.1). Het gebruik van Humira is niet onderzocht bij kinderen jonger dan 4 
jaar. Artritis psoriatica: Humira is bestemd voor de behandeling van actieve en progressieve artritis 
psoriatica bij volwassen patiënten wanneer de respons op eerdere therapie met antireumatische 
geneesmiddelen ontoereikend is gebleken. Het is aangetoond dat Humira de mate van progressie van 
perifere gewrichtsschade remt zoals gemeten door middel van röntgenonderzoek bij patiënten met 
het polyarticulaire symmetrische subtype van de aandoening (zie rubriek 5.1) en dat Humira het licha-
melijk functioneren verbetert. Spondylitis ankylopoetica: Humira is bestemd voor de behandeling van 
ernstige actieve spondylitis ankylopoetica bij volwassenen die onvoldoende gereageerd hebben op 
conventionele therapie. De ziekte van Crohn: Humira is geïndiceerd voor de behandeling van ernsti-
ge, actieve ziekte van Crohn, bij patiënten die niet gereageerd hebben op een volledige en adequate 
behandeling met een corticosteroïd en/of een immunosuppressivum; of die dergelijke behandelingen 
niet verdragen of bij wie hiertegen een contra-indicatie bestaat. Psoriasis: Humira is geïndiceerd voor 
de behandeling van matige tot ernstige chronische plaque psoriasis bij volwassen patiënten met 
onvoldoende respons op, of een contra-indicatie of een intolerantie voor andere systemische thera-
pie waaronder ciclosporine, methotrexaat of PUVA. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING: De Hu-
mirabehandeling dient te worden geïnitieerd en plaats te vinden onder toezicht van medische speci-
alisten met ervaring in het diagnosticeren en behandelen van reumatoïde artritis, polyarticulaire juve-
niele idiopathische artritis, artritis psoriatica, spondylitis ankylopoetica, de ziekte van Crohn of psori-
asis. Patiënten die behandeld worden met Humira dient een speciale Humira patiëntenkaart gegeven 
te worden. Na de injectietechniek goed te hebben geoefend, kunnen patiënten zelf Humira injecteren 
als hun arts beslist dat dit passend is, en met medische follow-up voor zover dit nodig is. Gedurende 
de behandeling met Humira 
moeten andere gelijktijdige be-
handelingen (bijv. corticosteroï-
den en/of immuunmodulerende 
middelen) worden geoptimali-
seerd.Volwassenen: -Reumatoï-
de artritis: De aanbevolen dosis 
Humira voor volwassen patiën-
ten met reumatoïde artritis is 
40 mg adalimumab eenmaal per 
twee weken toegediend als een 
enkele dosis via subcutane in-
jectie. Methotrexaat wordt 
voortgezet tijdens de behande-
ling met Humira. Glucocorticoï-
den, salicylaten, niet-steroïde 
anti-inflammatoire middelen of 
analgetica kunnen gedurende 
de behandeling met Humira 
worden gecontinueerd. Aan-
gaande de combinatie met an-
dere antireumatische genees-
middelen anders dan me-
thotrexaat, zie bijsluiter. Bij ge-
bruik als monotherapie, kunnen 
patiënten die een afname in hun 
respons hebben baat hebben bij 
een verhoging van de dosering 
adalimumab tot 40 mg per week.  
Onderbreking van de toediening. 
Het kan nodig zijn de toediening 
te onderbreken, bijvoorbeeld 
voor een operatie of wanneer 
een ernstige infectie optreedt. 
Beschikbare gegevens suggere-
ren dat het opnieuw starten met 
Humira na stopzetting voor 70 
dagen of langer, resulteerde in 
een even grote klinische respons en een vergelijkbaar veiligheidsprofiel als voor de onderbreking. 
-Artritis psoriatica en spondylitis ankylopoetica: De aanbevolen dosis Humira voor patiënten met ar-
tritis psoriatica of spondylitis ankylopoetica is 40 mg adalimumab eenmaal per twee weken toege-
diend als een enkele dosis via subcutane injectie. Beschikbare data geven aan dat de klinische res-
pons normaal binnen 12 weken van therapie bereikt wordt voor alle van de bovengenoemde indica-
ties. Het vervolgen van de therapie in patiënten die in deze periode nog niet reageren op het genees-
middel, dient zorgvuldig overwogen te worden. -De ziekte van Crohn: Het aanbevolen Humira induc-
tiedoseringsschema voor volwassen patiënten met ernstige ziekte van Crohn is 80 mg in week 0, 
gevolgd door 40 mg in week 2. Indien er een snellere respons op de therapie nodig is, kan het schema 
160 mg in week 0 (dosis kan worden toegediend als vier injecties op één dag of als twee injecties per 
dag voor twee opeenvolgende dagen), 80 mg in week 2 worden gebruikt, waarbij men zich ervan be-
wust moet zijn dat het risico van bijwerkingen hoger is gedurende de inductie. Na de inductiebehan-
deling is de aanbevolen dosering 40 mg eenmaal per twee weken via subcutane injectie. Eventueel 
mag, indien een patiënt gestopt is met Humira en symptomen van de ziekte terugkeren, Humira op-
nieuw worden toegediend. Er is weinig ervaring met opnieuw toedienen na meer dan 8 weken sinds 
de vorige dosis.Gedurende de onderhoudsbehandeling, kunnen corticosteroïden geleidelijk worden 
afgebouwd, overeenkomstig klinische richtlijnen.Sommige patiënten die een verminderde respons 
ervaren kunnen baat hebben bij een verhoging van de dosering naar elke week 40 mg. Sommige pa-
tiënten die geen respons hebben in week 4 kunnen baat hebben bij voortgezette onderhoudsbehan-
deling tot en met week 12. Voortgezette behandeling dient zorgvuldig te worden heroverwogen bij 
een patiënt die geen respons ervaart binnen deze periode. -Psoriasis: De aanbevolen dosering Hu-
mira voor volwassen patiënten bestaat uit een aanvangsdosis van 80  mg, subcutaan toegediend, 
gevolgd door 40 mg subcutaan eenmaal per twee weken vanaf één week na de aanvangsdosis. Als 
een patiënt na 16 weken behandeling niet gereageerd heeft, dient voortzetting van de therapie zorg-
vuldig te worden heroverwogen. Oudere patiënten: Aanpassing van de dosis is niet vereist. Pediatri-
sche patienten Polyarticulaire juveniele idiopathische artritis: Het gebruik van Humira is niet onder-
zocht bij kinderen jonger dan 4 jaar. Gegevens over de behandeling met Humira bij kinderen met een 
lichaamsgewicht van minder dan 15 kg zijn beperkt. Polyarticulaire juveniele idiopathische artritis in 
de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. De aanbevolen dosis Humira voor patiënten met polyarticulaire 
juveniele idiopathische artritis in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar is 24 mg/m² lichaamsoppervlakte, 
met een maximale enkele dosis van 40 mg adalimumab eenmaal per twee weken toegediend via 
subcutane injectie. Het injectievolume wordt bepaald op basis van de lengte en het gewicht van de 
patiënt ( zie tabel 1 in de SKP). Voor patiënten die minder dan de volledige dosis van 40 mg nodig 
hebben, is een 40 mg kinderflacon beschikbaar. Polyarticulaire juveniele idiopathische artritis in de 
leeftijd van 13 tot en met 17 jaar. Bij adolescenten van 13 tot en met 17 jaar wordt een dosis van 40 
mg eenmaal per twee weken toegediend, ongeacht de lichaamsoppervlakte. Beschikbare data geven 
aan dat klinische respons meestal binnen 12 weken behandeling bereikt wordt. Voortgezette behan-

deling dient zorgvuldig te worden heroverwogen bij een patiënt die geen 
respons ervaart binnen deze periode. Verminderde nier- en/of leverfunc-
tie: Humira is niet onderzocht in deze patiëntenpopulatie. Er kan geen 
aanbeveling voor dosering worden gegeven. CONTRA-INDICATIES: 
Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor een van de 
hulpstoffen. Actieve tuberculose of andere ernstige infecties zoals sepsis 
en andere opportunistische infecties. Matig tot ernstig hartfalen (NYHA 
klasse III/IV). BIJWERKINGEN: Klinisch onderzoek: Humira is tot maximaal 60 maanden onderzocht 
bij 6728 patiënten in gecontroleerde en open label onderzoeken. Bij deze onderzoeken waren patiën-
ten betrokken met kort bestaande en langer bestaande reumatoïde artritis, met polyarticulaire juve-
niele idiopathische artritis en met artritis psoriatica, spondylitis ankylopoetica, de ziekte van Crohn en 
psoriasis. De gegevens in tabel 2 zijn gebaseerd op de belangrijkste gecontroleerde onderzoeken 
waarbij 4419 patiënten Humira kregen en 2552 patiënten een placebo of active-comparator kregen 
tijdens de gecontroleerde periode. Het deel van de patiënten dat de behandeling staakte omwille van 
bijwerkingen tijdens het dubbelblinde gecontroleerde deel van de belangrijkste onderzoeken be-
droeg 4,5% voor de patiënten die Humira gebruikten en 4,5% voor met controle behandelde patiën-
ten. Bijwerkingen bij kinderen met polyarticulaire juveniele idiopathische artritis.  In het algemeen 
waren de bijwerkingen bij kinderen qua frequentie en type vergelijkbaar met de bij volwassen patiën-
ten waargenomen bijwerkingen. Bijwerkingen tijdens de klinische onderzoeken, zowel klinisch als in 
het laboratorium geconstateerd, die ten minste mogelijk een causaal verband vertoonden met adali-
mumab, worden vermeld per orgaanklasse en frequentie (zeer vaak ³ 1/10; vaak ³ 1/100 tot < 1/10; 
soms ≥ 1/1.000 tot ≤< 1/100 en ; zelden ≥ 1/10.000 tot < 1/1.000 en zeer zelden < 1/10.000) in tabel 2 
hieronder. Binnen iedere frequentiegroep worden bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst. 
De hoogste frequentie die werd waargenomen bij de verschillende indicaties is opgenomen. Een as-
terisk (*) in de ‘Systeem/orgaanklasse’-kolom betekent dat aanvullende informatie elders in rubriek 
4.3, 4.4 en 4.8 gevonden kan worden. Bij ongeveer 15% van de patiënten kan verwacht worden dat zij 
reacties op de plaats van injectie krijgen, gebaseerd op een van de meest voorkomende bijwerkingen 
met adalimumab in gecontroleerde klinische onderzoeken. Bijwerkingen in klinische onderzoeken : 
Infecties en parasitaire aandoeningen*: zeer vaak; luchtweginfecties (waaronder lagere en hogere 
luchtweginfecties, pneumonie, sinusitis, faryngitis, nasofaryngitis en virale herpes pneumonie). vaak; 
systemische infecties (waaronder sepsis, candidiasis en influenza), intestinale infecties (waaronder 
virale gastroenteritis), huid- en onderhuidinfecties (waaronder paronychia, cellulitis, impetigo, fascii-
tis necroticans en herpes zoster), oorontstekingen, orale infecties (waaronder herpes simplex, orale 
herpes en tandinfecties), genitale infecties (waaronder vulvovaginale schimmelinfectie), urinewegin-
fecties (waaronder pyelonefritis), schimmelinfecties.  soms; opportunistische infecties en tuberculo-
se (waaronder coccidioïdomycose, histoplasmose en MAC-infectie (mycobacterium avium com-
plex)), neurologische infecties (waaronder virale meningitis), ooginfecties, bacteriële infecties, ge-
wrichtsinfecties. Neoplasmata, benigne, maligne en niet-gespecificeerd (inclusief cysten en polie-
pen)*: vaak; benigne neoplasma, huidkanker met uitzondering van melanoom (waaronder basaalcel-
carcinoom en epitheelcelcarcinoom. soms; lymfoom**, solide tumoren (waaronder borstkanker, 
longkanker en schildklierkanker), melanoom**. Bloed- en lymfestelselaandoeningen*: zeer vaak; 
leukopenie (waaronder neutropenie en agranulocytose), anemie. vaak; trombocytopenie, leukocyto-
se.  soms; idiopathische trombocytopenische purpura.  zelden; pancytopenie. Immuunsysteemaan-

doeningen*: vaak; hypersensitivi-
teit, allergieën (waaronder hooi-
koorts). Voedings- en stofwisse-
lingsstoornissen: zeer vaak; ver-
hoogde lipiden. vaak; hypokalië-
mie, verhoogd urinezuur, afwij-
kend bloednatrium, hypocalcië-
mie, hyperglycemie, hypofosfate-
mie, verhoogd bloedkalium. soms; 
dehydratie. Psychische stoornis-
sen: vaak; stemmingswisselingen 
(waaronder depressie), angst, sla-
peloosheid. Zenuwstelselaandoe-
ningen*: zeer vaak; hoofdpijn. 
vaak; paresthesieën (waaronder 
hypoesthesie), migraine, ischias. 
soms; tremor. zelden; multipele 
sclerose. Oogaandoeningen: vaak; 
visusstoornis, conjunctivitis. 
soms; blefaritis, zwelling van het 
oog, dubbel zien. Evenwichtsor-
gaan- en ooraandoeningen: vaak; 
draaiduizeligheid.  soms; doof-
heid, tinnitus. Hartaandoeningen*: 
vaak; tachycardie. soms; aritmie-
en, congestief hartfalen. zelden; 
hartstilstand. Bloedvataandoenin-
gen: vaak; hypertensie, blozen, 
hematoom.  zelden; bloedvataf-
sluiting, tromboflebitis, aneurysma 
aortae. Ademhalingsstelsel-, 
borstkas- en mediastinumaandoe-
ningen*: vaak; hoesten, astma, 
dyspneu. soms; COPD (chronic 
obstructive pulmonary disease), 
interstitiële longaandoeningen, 
pneumonitis. Maagdarmstelsel-
aandoeningen: zeer vaak; buikpijn, 

misselijkheid en braken. vaak; maagdarmbloeding, dyspepsie, refluxoesofagitis, siccasyndroom.  
soms; pancreatitis, slikklachten, zwelling van het gezicht. Lever- en galaandoeningen*:  zeer vaak; 
verhoogde leverenzymen. soms; cholecystitis en cholelithiase, verhoogd bilirubine, hepatische stea-
tose. Huid- en onderhuidaandoeningen:  zeer vaak; uitslag (waaronder schilferende uitslag). vaak; 
pruritus, urticaria, blauwe plekken (waaronder purpura), dermatitis (waaronder eczeem), breken van 
de nagels, overmatig zweten. soms; nachtzweten, litteken. Skeletspierstelsel- en botaandoeningen: 
zeer vaak; skeletspierpijn. vaak; spierspasmen (waaronder verhoging van de hoeveelheid creatinine-
fosfokinase in het bloed). soms; rhabdomyolyse. zelden; systemische lupus erythematosus. Nier- en 
urinewegaandoeningen: vaak; hematurie, nierfunctiestoornissen. soms; nycturie. Voortplantingsstel-
sel- en borstaandoeningen : soms; erectiestoornissen. Algemene aandoeningen en toedienings-
plaatsstoornissen*: zeer vaak; reacties op de injectieplaats (waaronder erytheem op de injectie-
plaats). vaak; pijn op de borst, oedeem. soms; ontsteking. Onderzoeken: vaak; stollings- en bloe-
dingsstoornissen (waaronder verlengde geactiveerde partiële tromboplastinetijd), positieve test op 
autoantilichamen (waaronder antilichamen tegen dubbelstrengs DNA), verhoogd lactaatdehydro-
genase in het bloed. Letsels en intoxicaties*: vaak; vertraagd herstel. ** inclusief aanvullende open 
label onderzoeken. Additionele bijwerkingen uit postmarketing surveillance of fase IV klinische on-
derzoeken: Bijwerkingen in postmarketing surveillance en fase IV klinische onderzoeken: Infecties en 
parasitaire aandoeningen: diverticulitis. Neoplasmata, benigne, maligne en niet-gespecificeerd (in-
clusief cysten en poliepen)*: hepatosplenisch T-cellymfoom, leukemie. Immuunsysteemaandoenin-
gen*: anafylaxie, sarcoïdose. Zenuwstelselaandoeningen*: demyeliniserende aandoeningen (bijv. 
neuritis optica, Guillain-Barré-syndroom), cerebrovasculair accident.  Ademhalingsstelsel-, borstkas- 
en mediastinumaandoeningen : longembolie, pleurale effusie, longfibrose.  Maagdarmstelselaandoe-
ningen*: darmperforatie. Lever- en galaandoeningen* : reactivatie van hepatitis B. Huid- en onder-
huidaandoeningen : cutane vasculitis, Stevens-Johnson-syndroom, angio-oedeem, opnieuw voorko-
men of verslechtering van psoriasis (waaronder pustulaire palmoplantaire psoriasis), erythema multi-
forme, alopecia.  Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: lupus-achtig syndroom. Hartaandoe-
ningen : myocardinfarct. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: Abbott Laborato-
ries Ltd. – Maidenhead - Berkshire SL6 4XE - Verenigd Koninkrijk. NUMMER VAN DE VERGUNNING 
VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: EU/1/03/256/003/ EU/1/03/256/008 / EU/1/03/256/001. DATUM 
VAN HERZIENING VAN DE TEKST: Oktober 2011. Op medisch voorschrift. 

HCP Magazine Orho-Rheumato NL 21DEC2011.indd   1 21/12/2011   10:02:25

ABBOTT SA/NV - BE 11 ADAM 13 170 - 4 JAN 2012

PUB06043.indd   2 04/01/12   10:08

257
or

07
06

n_
20

11

artralgie Door 
oestrogeenDeprivatie

Anneleen Lintermans1, Robert Paridaens2, Patrick Neven1,3

1. master biomedical sciences, depar tement gynaecologie, uZ leuven, kul

2. depar tement algemene medische oncologie, multidisciplinair borst Centrum, uZ leuven, kul

3. depar tement gynaecologie, multidisciplinair borst Centrum, uZ leuven, kul

Keywords: aromatase inhibitor – arthralgia

Aromataseremmers van de derde generatie (anastrozol, exemestan en letrozol) 
worden in toenemende mate voorgeschreven in de adjuvante en metastatische behande-
ling van hormoonreceptorpositieve borstkanker bij postmenopauzale vrouwen. De meeste 
vrouwen overwinnen hiermee hun borstkanker, wat het belang van levenskwaliteit en 
symptoommanagement doet toenemen. Het bijwerkingsprofiel van aromataseremmers 
gelijkt sterk op menopauzale verschijnselen zoals warmteopwellingen, urogenitale atrofie, 
verlies van botdichtheid en cognitieve functie. Tot de helft van de patiënten ondervindt 
ook het door aromataseremmers geïnduceerd musculoskeletaal syndroom (AIMSS), dat on-
der meer artralgie, myalgie, stijfheid en het carpaletunnelsyndroom omvat. Dit is ook een 
typisch menopauzaal fenomeen dat door gebruik van aromataseremmers wordt versterkt. 
De onderliggende mechanismen verantwoordelijk voor AIMSS blijven echter onbekend, 
waardoor de behandeling voornamelijk symptomatisch en dikwijls suboptimaal is. Conti-
nue opvolging van nevenwerkingen alsook educatie van de patiënt is cruciaal voor een 
goede therapietrouw.
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De incidentie van borstkanker, maar voornamelijk het aan
tal overlevenden, neemt de laatste jaren alsmaar toe ten 
gevolge van een verbeterd screeningsprogramma, nieuwe 
behandelingsmethoden en een algemeen hogere levens
verwachting. Bijgevolg winnen ook nevenwerkingen op lange 
termijn aan belangstelling. 

Aromataseremmers van de derde generatie (anastrozol, 
exemestan en letrozol) worden in toenemende mate voor
geschreven in de adjuvante en metastatische behandeling 
van hormoonreceptorpositieve (HRpositieve) borstkanker  

bij postmenopauzale vrouwen. Aromataseremmers voor
komen de perifere omzetting van androgenen naar oestro
genen door het aromataseenzym reversibel of irreversibel 
te inhiberen. Dit resulteert bijgevolg in een verdere signi
ficante daling van oestrogeenniveaus in bloed en weefsels. 
Verschillende studies toonden een toename van de ziekte
vrije overleving en een gunstiger bijwerkingsprofiel aan 
met aromataseremmers, in vergelijking met de selectieve 
oestrogeenreceptormodulator tamoxifen. Door de partieel 
oestrogene effecten van tamoxifen, is gebruik van dit middel  
geassocieerd met een hoger risico op maligniteit en trombo 
embolie, waar gebruikers van aromataseremmers van  
gespaard blijven (1).
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Aromataseremmers kunnen echter aanleiding geven tot 
de ontwikkeling van het aromataseremmergeïnduceerd 
musculoskeletaal syndroom (aromatase inhibitor-induced  
musculoskeletal syndrome: AIMSS), dat gekenmerkt wordt 
door artralgie of gewrichtspijn, myalgie, carpaletunnel
syndroom, stijfheid en paresthesie. Aromataseremmers 
kunnen nieuwe gewrichtsklachten veroorzaken, maar leiden  
eveneens tot exacerbatie van reeds bestaande klachten. 
Symptomen treden voornamelijk op tijdens de eerste twee 
jaren van behandeling, met een piek op zes maanden (2).  
Patiënten voelen zich plots verouderd, met als voornaamste 
klachten ochtendstijfheid en pijnlijke, stijve vingers (trig-
ger finger en beperkte flexie en extensie van de vingers, 
moeilijkheden om bokalen te openen) (Figuur 1) (1).

Onze groep toonde aan dat gebruikers van aromataserem
mers een tot driemaal zo uitgesproken daling in grijpkracht 
ondervonden in vergelijking met tamoxifengebruikers na 
een behandeling van zes maanden (3, 4). 

In de grote, gerandomiseerde studies werden frequenties 
van artralgie tot 35 procent gerapporteerd, al hebben de 
introductie van een betere en eenduidige definitie van 
AIMSS samen met klinische ervaring geleid tot een veel 
hogere rapportering (Tabel). Ook wat carpaletunnelsyn
droom betreft, rapporteerden de Intergoup Exemestane 
Study (IES), de adjuvante switchstudie met tamoxifen en 
exemestan, en de Arimidex, Tamoxifen, Alone or in Com-
bination (ATAC) studie een 9- en 3,5-voudige toename van 
carpaletunnelsyndroom, respectievelijk voor de studiear
men met aromataseremmers (6, 7). 

Dit musculoskeletaal discomfort kan de levenskwaliteit 
en therapietrouw van de patiënten negatief beïnvloeden 
en uiteindelijk resulteren in vroegtijdige beëindiging van 
de behandeling (1). Of deze klachten een potentieel belan
grijke indicator van efficiëntie van antihormonale behan
deling zijn, blijft controversieel. Zo toonde de ATACstudie 
aan dat patiënten met gewrichtsklachten op antiendo
criene therapie een lagere kans op recidief van borstkan
ker hadden dan vrouwen zonder symptomen. Dit kon niet 
bevestigd worden door ander gerandomiseerd onderzoek 
(16, 17).

pathoGenese

De etiologie van AIMSS blijft grotendeels onbekend. Oestro
geendeprivatie wordt verondersteld aan de basis te liggen 
van dit syndroom, aangezien de sterk gereduceerde oestro
geenniveaus tijdens de menopauze eveneens geassocieerd 
zijn met een verhoogde incidentie van gewrichtspijn, stijf
heid en artritis. De verdere reductie van deze reeds zeer 
lage oestrogeenconcentraties met een aromataseremmer 

kunnen artralgie verslechteren, terwijl hormoonsubstitutie
therapie een gunstig effect uitoefent op artralgie. Het 
risico op AIMSS neemt toe met recente stopzetting van 
hormoonsubstitutietherapie, recente menopauze, chemo
therapie, lage body mass index (BMI) en obesitas, welke 
allemaal verklaard kunnen worden door een daling van 
oestrogenen bij start van behandeling. Aromataseremmers 
zijn mogelijk niet in staat oestrogeenniveaus voldoende te 
onderdrukken bij obese patiënten vanwege een veel hogere 
aromataseactiviteit. Deze verhoogde oestrogeenniveaus bij 
toegenomen vetweefsel zijn negatief geassocieerd met de 
ontwikkeling van AIMSS. Obese patiënten daarentegen 
worden gekenmerkt door een verhoogd risico op osteo
artritis, wat zwaarder doorweegt dan het beschermend 
effect van de oestrogenen (13).

Oestrogeendeprivatie kan op verschillende manieren bij
dragen tot de ontwikkeling van AIMSS. Zo suggereerde 
men dat oestrogenen een rol zouden spelen in collageenbe
houd en modulatie van pijnperceptie. Dit werd echter wee
rlegd door een grote metaanalyse (18). Ovariëctomieën in 
het kader van experimentele dierstudies toonden dan weer 
een rol voor oestrogenen in het kraakbeenmetabolisme 
aan (18). Verder zou de afwezigheid van oestrogenen leiden 
tot een dun atrofisch synoviaal epitheel en een vermin
derde paracellulaire permeabiliteit in oestrogeenreceptor
β-positieve synoviale cellen (19).

Oestrogenen zouden pro-inflammatoire cytokines inhiberen  
en zo artritis vermijden, al is er geen bewijs voor een syste
mische inflammatoire respons of auto-immune parameters 
bij gebruik van aromataseremmers. Wel zou een lokaal  
inflammatieproces kunnen optreden, zoals aangetoond  
door onze groep (3). Deze en andere studies toonden met 

figuur 1: Trigger finger (5).
(With kind permission from springer science+business media: morales l, 
pans s, paridaens r, et al. debilitating musculoskeletal pain and stiffness with 
letrozole and exemestane: associated tenosynovial changes on magnetic 
resonance imaging. breast cancer res treat 2007;104:87-91. figure 1.)
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tabel: artralgieincidentie bij borstkankerpatiënten behandeld met aromataseremmers, tamoxifen of placebo in klinische studies of in de praktijk.

studie,,
follow-up 
(maanden)

 patiënten, n artralgie 
aromataseremmer

artralgie 
Tamoxifen (%)

artralgie 
placebo (%)

p

Gerandomiseerde, klinische fase 3-studies

Upfront treatment

aTac (6)
68 maanden

6.241 35,6 29,4 < 0,0001

Team (8)
33 maanden

9.766 36 31 < 0,0001

big 1-98 (9)
25,8 maanden

8.028 20,3 12,3 < 0,001

Sequential treatment

arno 95 (10)
30,1 maanden

979 11,7 4,9 nr

abcsg-8 (11)
28 maanden

2.262 19 16 = 0,0546

ies (7)
55,7 maanden

4.724 18,6 15,1 < 0,0001

Extended treatment

ma-17 (12) 
30 maanden

5.187 25 21 < 0,001

Extended treatment

crew 2007 (13) 200 47 

presant 2007 (14) 56 61 

mao 2009 (15) 300 47 

aTac = arimidex, Tamoxifen, alone or in combination; Team = Tamoxifen, exemestane adjuvant multinational;  
abcsg-8 = austrian breast & colorectal cancer study group Trial 8; ies = intergroup exemestane study; ng = niet gerapporteerd

figuur 2: mrI-beeldvorming van de pols in een borstkankerpatiënte behandeld met een aromataseremmer (5). deze beelden tonen vochtophoping 
in de peesschedes (dunne witte pijlen), toename van intra-articulair vocht (dike witte pijlen) en een verdikt tenosynovium (doorschijnende pijlen).
(With kind permission from springer science+business media: morales l, pans s, paridaens r, et al. debilitating musculoskeletal pain and stiffness with letrozole and 
exemestane: associated tenosynovial changes on magnetic resonance imaging. breast cancer res treat 2007;104:87-91. figure 3.)
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behulp van beeldvorming met magnetische resonantie 
(Magnetic Resonance Imaging; MRI) en echografie van 
het hand/polsgewricht een toename van vocht en teno
synoviale verdikking bij AIMSSpatiënten aan (Figuur 2).  
Deze tekens en symptomen karakteriseren tevens de diabe
tische hand, wat gemeenschappelijke metabole pathways 
doet suggereren. Verder onderzoek naar de mechanismen 
die de peesschedeverdikking en vochtophoping veroorzaken 
is daarom noodzakelijk.

Verder toonden we reeds aan dat het verlies van hand
grijpkracht deel uitmaakt van AIMSS en dat er een niet
lineaire associatie tussen BMI en het verlies van grijpkracht 
bestaat. Een gelijkaardige relatie tussen postmenopauzale 
waarden van de insulin like growth factor-I (IGFI) en BMI 
werd reeds beschreven, waarbij individuen met extremen 
in BMI een lagere IGFIconcentratie hebben. Belangrijke 
bevindingen tot nu toe tonen een effect van oestrogenen 
op de groeihormoon (GH)/IGFIas en de relatie tussen 
geneesmiddelgeïnduceerde postmenopauzale veranderin
gen in IGFI en artralgie (4). Evenwel is verder onderzoek 
nodig om de invloed van aromataseremmers op de GH/
IGFIas te ontrafelen. Zo loopt er momenteel een prospec
tieve studie in UZ Leuven om deze hypothese na te gaan.
 
Al speelt oestrogeendepletie hoogstwaarschijnlijk een be
langrijke rol in de ontwikkeling van AIMSS, toch ervaart 
enkel een deel van de patiënten die aromataseremmers 
gebruiken deze invaliderende nevenwerkingen. Mogelijk 
onderdrukken aromataseremmers de oestrogeenniveaus 
niet even efficiënt in alle patiënten. Er bestaat immers 
een enorme variëteit in het metabolisme van aromatase
remmers bij borstkankerpatiënten, wat kan leiden tot ver
schillende plasmaconcentraties van aromataseremmers en 
oestrogenen. Deze kunnen op hun beurt een invloed heb
ben op het ontstaan van AIMSS.
Zo toonden Ingle en anderen aan dat vier single nucleo-
tide polymorphisms (SNP) op chromosoom 14 geassociee
rd zijn met de ontwikkeling van AIMSS (21). Een andere 
cross-sectionele studie bij 390 postmenopauzale borst
kankerpatiënten stelde vast dat vrouwen met minstens 
één 8-repeat allel in het CYP19A1-gen een verlaagd risico 
op AIMSS hadden (22). In postmenopauzale Koreaanse 
vrouwen met metastatische borstkanker werd een verband 
gevonden tussen het haplotype M_3_5 en artralgie (23). 

Een andere suggestie voor de etiologie van AIMSS betreft 
de tussenkomst van circulerende androgenen. In een 
studie van Gallichio, alsook in de HOBOEstudie, werd 
aangetoond dat tijdens de eerste zes maanden van aroma
taseremmergebruik androgeenconcentraties toenemen. 
Er zijn echter ook studies die geen verschil in androgeen
concentraties konden aantonen tijdens antihormonale 
behandeling (24).

Verder toonden Gallicchio en anderen ook aan dat veran
deringen in concentraties van dehydroepiandrosteronsul
faat (DHEAS) na drie en zes maanden aromataseremmer
behandeling gecorreleerd zijn met gewrichtsklachten. Zo 
ondervonden vrouwen met gewrichtspijn een significant 
grotere daling van DHEASconcentraties vergeleken met 
borstkankerpatiënten zonder gewrichtsklachten. In dit 
opzicht wordt ook de simultane toediening van testosteron 
met een aromataseremmer onderzocht (25). Bovendien 
bestaat er een link tussen DHEASniveaus en de GH/IGF
Ias en er bestaat ook een negatieve correlatie met BMI.

behandelInG

Daar de onderliggende mechanismen van AIMSS nog ver
dere opheldering vereisen, blijven interventionele studies 
voor behandelingsmodaliteiten uit. Daarenboven is mus
culoskeletale pijn moeilijk te kwantificeren door gebrek 
aan objectieve parameters en zijn gestandaardiseerde 
methoden noodzakelijk.

Tot op heden worden deze klachten voornamelijk sympto
matisch aangepakt. De artralgiewerkgroep probeerde een 
stappenplan voor behandeling uit te werken (Figuur 3) 
(20).

Het is van groot belang patiënten vóór aanvang van de 
behandeling voldoende in te lichten over het optreden van 
eventuele nevenwerkingen, om hen zodoende beter voor 
te bereiden en de therapietrouw te maximaliseren. Het is 
tevens van belang reeds aanwezige gewrichtsklachten vast 
te stellen, omdat deze symptomen reeds een hoge inciden
tie kennen bij peri en postmenopauzale vrouwen. Regel
matige followupvisites zijn noodzakelijk om bijwerkingen 
goed op te volgen. Bij milde klachten worden aanpassingen 
van de levensstijl zoals gewichtsverlies, beweging, stoppen 
met roken en beperking van cafeïne en alcoholgebruik 
geadviseerd. Ernstige klachten kunnen verlicht worden 
met behulp van farmacologische interventie. Nietsteroï
dale anti-inflammatoire geneesmiddelen, paracetamol en 
cyclooxygenase 2inhibitors worden het vaakst voorges
chreven. Chronisch gebruik van deze geneesmiddelen kan 
echter bijdragen tot nadelige effecten op maag, hart en nie
ren. Bij carpaletunnelsyndroom of vermoeden van artritis 
is het aangewezen om de patiënt door te verwijzen naar 
een specialist zoals een reumatoloog, voor bepaling van de 
juiste diagnose en behandeling.

Voor patiënten met ernstige en persisterende klachten kan 
een ‘drug holiday’ met drie maanden stoppen van de be
handeling met een aromataseremmer of omschakelen naar 
tamoxifen oplossing bieden. Na beëindiging van aromata
seremmerbehandeling ervaren de meeste patiënten spon
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figuur 3: stappenplan voor behandeling van artralgie bij gebruik van aromataseremmers. 
[ reprinted from (20), with permission of elsevier]
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b. Als patiënten een cardioprotectieve dosis acetylsalicylzuur gebruiken (75mg), dan mag concomitant een tNSAID or coxib voorgeschreven worden
c. Waar beschikbaar
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tane symptoomverlossing. Ook kan het omschakelen naar 
een andere aromataseremmer artralgie verbeteren, al zijn 
alle huidige aromataseremmers geassocieerd met muscu
loskeletale symptomen. In een studie van Briot en anderen 
leidde de omschakeling van de ene aromataseremmer naar 
een andere tot een gunstig effect ten aanzien van AIMSS 
bij meer dan de helft van de patiënten, en dit onafhankelijk 
van de sequentie (1). 
De bevindingen van de ATACstudie toonden dat de helft 
van de patiënten symptoomvrij was zes maanden na de 
start van de therapie. Na 18 maanden liep dit op tot 75 pro
cent (6). Dit tijdelijk effect kon echter door verschillende 
andere studies niet bevestigd worden.

Andere experimentele behandelingen omvatten onder 
meer glucosamine, diuretica, duloxetine, probiotica en 
capsaïcine. Zo resulteert behandeling met glucosamine 
in een pijnreductie van 15 procent bij patiënten met door 
aromataseremmers geïnduceerde gewrichtspijn (14). Een 
diureticum kan perifere vochtophoping reduceren en zo de 
ontwikkeling van artralgie verminderen, zoals aangetoond 
in een eerste kleine pilotstudie (26).

Probiotica zouden mogelijk ook een gunstig effect hebben 
bij de behandeling van AIMSS, aangezien ze gewrichtspijn 
verlichten bij patiënten met inflammatoire darmziekten 
(27). Hun toepassing bij gebruikers van aromataseremmer 
is echter nog niet bestudeerd.

Henry en collegae onderzochten het effect van de serotonine 
en norepinefrineheropnameinhibitor duloxetine (gebruikt 
voor onder andere chronische spier en gewrichtspijn en 
perifere neuropathische pijn bij diabetes) op AIMSS bij  
29 borstkankerpatiënten. Van de patiënten meldde 72,4 pro
cent een daling van minstens 30 procent van de gemiddelde 
pijn na 8 weken behandeling met duloxetine, al beëindigde 
20 procent van de patiënten vroegtijdig de behandeling  
door graad 1 en graad 2nevenwerkingen (28). Capsaïcine
zalf verlicht eveneens neuropathische pijn, maar is nog 
niet getest bij AIMSS (29). Grote gerandomiseerde en pla
cebogecontroleerde studies zijn nodig om de plaats deze 
potentiële behandelingsmodaliteiten verder te verhelderen 
en veiligheid van langdurige behandeling na te gaan.

Lage botdichtheid, mogelijk versterkt door aromataserem
mers, is geassocieerd met een hoger risico op gewrichts
klachten. Vrouwen behandeld met een aromataseremmer 
die osteoporose ontwikkelen, hebben bijgevolg een verhoogd 
risico op het ontwikkelen van artralgie. Bisfosfonaten sa
men met calcium kunnen dit botverlies en artralgie beperken 
of zelfs vermijden. De Zometa-Femara Adjuvant synergy 
Trial (ZOFAST) kon dit echter niet bevestigen (29).
Verder is er ook een rol voor acupunctuur gesuggereerd 
bij de pijnverlichting van aromataseremmergeïnduceerde 

klachten. Mao en anderen toonden een significante ver-
betering van gewrichtspijn en stijfheid aan met elektro
acupunctuur bij twaalf aromataseremmerbehandelde 
patiënten. In een andere gerandomiseerde, placeboge
controleerde studie werd een reductie van 50 procent van  
aromataseremmergeïnduceerde pijnrapportering ge vonden 
in patiënten behandeld met acupunctuur vergeleken met 
een schijnprocedure (1). Ook yoga zou gunstige effecten 
uitoefenen op gewrichtspijn en levenskwaliteit (30). Verdere 
gerandomiseerde studies zijn echter nodig.
Vitamine Ddeficiëntie en insufficiëntie zijn een zeer 
frequent fenomeen bij postmenopauzale vrouwen met 
borstkanker. Studies hebben dan ook de rol van vitamine 
Dtoediening onderzocht, al werd er geen correlatie tussen 
vitamine D en artralgie of het gebruik van aromataserem
mers vastgesteld in de IBISIIpreventiestudie. Studies 
toonden aan dat vitamine D3supplementen gedurende 
enkele maanden resulteren in significant verhoogde vita
mine Dniveaus en geassocieerd zijn met gereduceerde 
artralgie (29).
In het kader van onze hypothese rond door aromatase
remmers geïnduceerde IGFIveranderingen, toonden 
Lombardi en collegae aan dat somatostatine, een GHin
hiberend hormoon, artralgie en paresthesieën significant 
verbeterde bij acromegaliepatiënten (31).

AIMSS vertegenwoordigt een zeer belangrijk en omvang
rijk probleem bij postmenopauzale patiënten met hor
moonreceptorpositieve borstkankers. Goede educatie en 
opvolging van de patiënten is noodzakelijk, evenals verder 
onderzoek naar de mechanismen verantwoordelijk voor 
AIMSS, om zo te werken aan een efficiënte therapie of zelfs 
aan het vermijden van deze levenskwaliteitbeperkende 
symptomen.
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NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Cimzia 200 mg oplossing voor injectie. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING: Elke voorgevulde spuit bevat 200 mg certolizumab pegol in één ml. Certolizumab pegol is een recombinant, gehumaniseerd Fab’-fragment van een antilichaam tegen tumornecrosefactor-alfa (TNF-α) tot 
expressie gebracht in Escherichia coli en geconjugeerd met polyethyleenglycol (PEG). Voor een volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1 van de SKP. FARMACEUTISCHE VORM: Oplossing voor injectie in voorgevulde spuit. Heldere tot bijna doorschijnende, kleurloze tot geelachtige oplossing. De pH van de oplossing is ongeveer 4.7. 
KLINISCHE GEGEVENS: Therapeutische indicaties: Cimzia is, in combinatie met methotrexaat (MTX), bestemd voor de behandeling van matige tot ernstige, actieve reumatoïde artritis bij volwassen patiënten die onvoldoende reageren op disease-modifying antirheumatic drugs (DMARD’s) inclusief methotrexaat. Cimzia kan als 
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brussels hand/upper limb 
International symposium
27/01/12-28/01/12, université libre de bruxelles,  
Château du lac, avenue du lac 87, 1332 genval
advances in Prosthetics and surgical reconstructions  
for hand/upper extremity amputees
info & registration: brusselshandsymposium.eu

FEBRUARI

belgian orthopaedic trauma 
association 
18/02/2012, salle Vincent - 2P6 - Cliniques universitaires 
saint-luc 10, av. hippocrate, 1200 brussels
09h00-12h00, presidiummeeting
info: www.bvot.be

MAARt

arthrose trapézo-métacarpienne
07/03/2012, Clinique du Parc léopold, rue froissart 38,  
1040 bruxelles
19h30-21h00
info: laura.turri@erasme.ulb.ac.be – tél: 02/555.36.45

new frontiers in dupuytren disease
31/03/2012, 09.00u-17.00u, leuven university
info: www.orthopediepellenberg.be

JUnI

orthopaedica belgica
20-22/06/2012, khbo Campus brugge, Xaverianenstraat 10, 
8000 brugge
orthopaedic concerns in sport medicine
info & registration: www.ob2012.be, Veerle Van de steene, 
veerle@medicongress.com — tel 09/218.85.80

InternatIonaal

JAnUARI

World congress on debates  
and consensus in bone, muscle  
and joint diseases (bmjd)
19/01/12-22/01/12, barcelona, spain
info: http://www.congressmed.com/bmjd

FEBRUARI

aaos 2012 - annual meeting  
of the american academy  
of orthopaedic surgeons 
07/02/12-11/02/12, san francisco, usa

info: http://www.aaos.org/education/anmeet/annmtg.asp

Uw congres, seminarie, symposium of bijscholingsactiviteit  
ook in Ortho-Rheumato?  

Mail het programma twee maanden op voorhand naar redac@rmnet.be.

orthopaedics and sports medicine 
2012
14/02/12-15/02/12, london, uk
info: http://www.mahealthcareevents.co.uk

MAARt

european congress on 
osteoporosis and osteoarthritis
21/03/12-24/03/12, bordeaux, france
info: http://www.iof-ecceo12.org

APRIl

31th annual meeting of the 
european paediatric orthopaedic 
society
18/04/12-21/04/12, helsinki, finland
info: http://www.epos.efort.org/public/index.asp

2012 World congress on 
osteoarthritis
26/04/12-29/04/12, barcelona, spain
info: http://2012.oarsi.org

MEI

19th International surgical 
pathology symposium
01/05/12-04/05/12, Zagreb, Croatia
info: http://www.mayomedicallaboratories.com/education/
surgpath2012

  

This symposium is accredited 
(INAMI/RIZIV) in category 6: ‘Ethics 

and Economy’ (2,5 credits) 

 January 21 – 2012 
 8h45 – 12h45 
 followed by walking lunch 
Musée du Cinquantenaire-  
Jubelpark Museum, Brussels 

 for full 
 program and  free 

registration contact: 

isabelle.dupont@be.netgrs.com 

BELGIAN BONE CLUB 

CLINICAL UPDATE SYMPOSIUM 2012 

WHO SHOULD BE TREATED: 
FROM DXA 

TO RISK ASSESSMENT 

8th International congress  
on autoimmunity
09/05/12-13/05/12, granada, spain
info: http://www2.kenes.com/autoimmunity

Icrs 2012 – 10 th congress  
of the International cartilage repair 
society
12/05/12-15/05/12, montreal, Canada
info: http://www.cartilage.org

13th european congress  
on trauma and emergency surgery
12/05/12-15/05/12, basel, switzerland
info: http://www.estescongress2012.org

ects 2012,
1905/12/23/05/12, stockholm, sweden
info: http://www.ectscongress.org/2012

13th european federation  
of national associations  
of orthopaedics and traumatology 
effort
23/05/12-25/05/12, berlin, germany
info: http://www.efort.org/berlin2012

JUnI

eular congress 2012
06/06/12-09/06/12, berlin, germany
info: http://www.eular.org
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SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS

Name of the medicinal product RoActemra 20 mg/ml concentrate for solution for infusion. Pharmaceutical form/qualitative and quantitative composition Concentrate for 
solution for infusion (sterile concentrate). Clear to opalescent, colourless to pale yellow solution. Each ml concentrate contains 20 mg tocilizumab. Each 4ml vial contains 80 mg of 
tocilizumab and 0.10 mmol (2.21 mg) sodium. Each 10 ml vial contains 200 mg of tocilizumab and 0.20 mmol (4.43 mg) sodium. Each 20 ml vial contains 400 mg of tocilizumab and 
0.39 mmol (8.85 mg) sodium. Tocilizumab is a humanised IgG1 monoclonal antibody against the human interleukin-6 (IL-6) receptor produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells 
by recombinant DNA technology. Therapeutic indications RoActemra, in combination with methotrexate (MTX), is indicated for the treatment of moderate to severe active rheumatoid 
arthritis (RA) in adult patients who have either responded inadequately to, or who were intolerant to, previous therapy with one or more disease-modifying anti-rheumatic drugs 
(DMARDs) or tumour necrosis factor (TNF) antagonists. In these patients, RoActemra can be given as monotherapy in case of intolerance to MTX or where continued treatment with 
MTX is inappropriate. RoActemra has been shown to reduce the rate of progression of joint damage as measured by X-ray and to improve physical function when given in combination 
with methotrexate. Posology and method of administration Treatment should be initiated by healthcare professionals experienced in the diagnosis and treatment of RA. Patients 
treated with RoActemra should be given the Patient Alert Card. Posology The recommended posology is 8 mg/kg body weight, given once every four weeks. For individuals whose 
body weight is more than 100 kg, doses exceeding 800 mg per infusion are not recommended. Doses above 1.2 g have not been evaluated in clinical studies. Dose adjustments due 
to laboratory abnormalities Liver enzyme abnormalities Laboratory Value > 1 to 3 x Upper Limit of Normal (ULN): Dose modify concomitant MTX if appropriate. For persistent 
increases in this range, reduce RoActemra dose to 4 mg/kg or interrupt RoActemra until alanine aminotransferase (ALT) or aspartate aminotransferase (AST) have normalised. 
Restart with 4 mg/kg or 8 mg/kg, as clinically appropriate. Laboratory Value > 3 to 5 x ULN (confirmed by repeat testing): Interrupt RoActemra dosing until < 3 x ULN and follow 
recommendations above for > 1 to 3 x ULN. For persistent increases > 3 x ULN, discontinue RoActemra. Laboratory Value > 5 x ULN: Discontinue RoActemra. Low absolute 
neutrophil count (ANC) In patients not previously treated with RoActemra, initiation is not recommended in patients with an absolute neutrophil count (ANC) below 2 x 109/l. Laboratory 
Value (cells x 109/ l) ANC > 1: Maintain dose. ANC 0.5 to 1: Interrupt RoActemra dosing. When ANC increases > 1 x 109/ l resume RoActemra at 4 mg/kg and increase to 8 mg/kg as 
clinically appropriate. ANC < 0.5: Discontinue RoActemra. Low platelet count Laboratory Value (cells x 103/μl) 50 to 100: Interrupt RoActemra dosing. When platelet count > 100 x 
103/ μl resume RoActemra at 4 mg/kg and increase to 8 mg/kg as clinically appropriate. Laboratory Value < 50: Discontinue RoActemra. Special populations Paediatric patients: 
RoActemra is not recommended for use in children below 18 years of age due to insufficient data on safety and efficacy. Elderly patients: No dose adjustment is required in patients 
aged 65 years and older. Renal impairment: No dose adjustment is required in patients with mild renal impairment. RoActemra has not been studied in patients with moderate to 
severe renal impairment. Renal function should be monitored closely in these patients. Hepatic impairment: RoActemra has not been studied in patients with hepatic impairment. 
Therefore, no dose recommendations can be made. Method of administration After dilution, RoActemra should be administered as an intravenous infusion over 1 hour. RoActemra 
should be diluted to a final volume of 100 ml with sterile, non-pyrogenic sodium chloride 9 mg/ml (0.9%) solution for injection using aseptic technique. Contraindications 
Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients. Active, severe infections. Undesirable effects The safety of tocilizumab has been studied in 4 placebo-controlled 
studies, 1 MTX-controlled study and their extension periods. The double-blind controlled period was 6 months in four studies and was up to 2 years in one study. In the double-blind 
controlled studies, 774 patients received tocilizumab 4 mg/kg in combination with MTX, 1870 patients received tocilizumab 8 mg/kg in combination with MTX or other DMARDs and 
288 patients received tocilizumab 8 mg/kg monotherapy. The long-term exposure population includes all patients who received at least one dose of tocilizumab either in the double-
blind control period or open label extension phase in the studies. Of the 4009 patients in this population, 3577 received treatment for at least 6 months, 3296 for at least 1 year, 2806 
received treatment for at least 2 years and 1222 for 3 years. The most commonly reported ADRs (occurring in ≥ 5% of patients treated with tocilizumab monotherapy or in combination 
with DMARDs) were upper respiratory tract infections, nasopharyngitis, headache, hypertension and increased ALT. The ADRs listed below are presented by system organ class and 
frequency categories, defined using the following convention: very common (≥ 1/10); common (≥ 1/100 to < 1/10) or uncommon (≥ 1/1,000 to < 1/100). Within each frequency 
grouping, undesirable effects are presented in order of decreasing seriousness. Summary of ADRs occurring in patients with RA receiving tocilizumab as monotherapy or in 
combination with MTX or other DMARDs in the double-blind controlled period: Very Common: Infections and infestations (upper respiratory tract infections), Metabolism and nutrition 
disorders (Hypercholesterolaemia*) Common: Infections and infestations (cellulitis, pneumonia, oral herpes simplex, herpes zoster), gastrointestinal disorders (abdominal pain, 
mouth ulceration, gastritis), skin and subcutaneous tissue disorders (rash, pruritus, urticaria), nervous system disorders (headache, dizziness), investigations (hepatic transaminases 
increased, weight increased, Total bilirubin increased*), vascular disorders (hypertension), blood and lymphatic system disorders (leukopenia, neutropenia), general disorders and 
administration site conditions (peripheral oedema, hypersensitivity reactions), eye disorders (conjunctivitis), respiratory, thoracic and mediastinal disorders (cough, dyspnoea) 
Uncommon: Infections and infestations (diverticulitis), gastrointestinal disorders (stomatitis, gastric ulcer), investigations (total bilirubin increased), metabolism and nutrition disorders 
(hypertriglyceridaemia), renal disorders (nephrolithiasis), endocrine disorders (hypothyroidism). * Includes elevations collected as part of routine laboratory monitoring (see text 
below) Infections: In the 6-month controlled studies the rate of all infections reported with tocilizumab 8 mg/kg plus DMARD treatment was 127 events per 100 patient years compared 
to 112 events per 100 patient years in the placebo plus DMARD group. In the long-term exposure population, the overall rate of infections with RoActemra was 108 events per 100 
patient years exposure. In 6-month controlled clinical studies, the rate of serious infections with tocilizumab 8 mg/kg plus DMARDs was 5.3 events per 100 patient years exposure 
compared to 3.9 events per 100 patient years exposure in the placebo plus DMARD group. In the monotherapy study the rate of serious infections was 3.6 events per 100 patient 
years of exposure in the tocilizumab group and 1.5 events per 100 patient years of exposure in the MTX group. In the long-term exposure population, the overall rate of serious 
infections (bacterial, viral and fungal) was 4.7 events per 100 patient years. Reported serious infections, some with fatal outcome, included active tuberculosis, which may present 
with intrapulmonary or extrapulmonary disease, invasive pulmonary infections, including candidiasis, aspergillosis, coccidioidomycosis and pneumocystis jirovecii, pneumonia, 
cellulitis, herpes zoster, gastroenteritis, diverticulitis, sepsis and bacterial arthritis. Cases of opportunistic infections have been reported. Gastrointestinal Perforation: During the six 
month controlled clinical trials, the overall rate of gastrointestinal perforation was 0.26 events per 100 patient years with tocilizumab therapy. In the long-term exposure population the 
overall rate of gastrointestinal perforation was 0.28 events per 100 patient years. Reports of gastrointestinal perforation on tocilizumab were primarily reported as complications of 
diverticulitis including generalised purulent peritonitis, lower gastrointestinal perforation, fistulae and abscess. Infusion reactions: In the 6-month controlled trials adverse events 
associated with infusion (selected events occurring during or within 24 hours of infusion) were reported by 6.9% of patients in the tocilizumab 8 mg/kg plus DMARD group and 5.1% 
of patients in the placebo plus DMARD group. Events reported during the infusion were primarily episodes of hypertension; events reported within 24 hours of finishing an infusion 
were headache and skin reactions (rash, urticaria). These events were not treatment limiting. The rate of anaphylactic reactions (occurring in a total of 6/3,778 patients, 0.2%) was 
several fold higher with the 4 mg/kg dose, compared to the 8 mg/kg dose. Clinically significant hypersensitivity reactions associated with tocilizumab and requiring treatment 
discontinuation were reported in a total of 13 out of 3,778 patients (0.3%) treated with tocilizumab during the controlled and open label clinical studies. These reactions were generally 
observed during the second to fifth infusions of tocilizumab. Fatal anaphylaxis has been reported after marketing authorisation during treatment with tocilizumab. Immunogenicity: A 
total of 2,876 patients have been tested for anti-tocilizumab antibodies in the 6-month controlled clinical trials. Of the 46 patients (1.6%) who developed anti-tocilizumab antibodies, 
6 had an associated medically significant hypersensitivity reaction, of which 5 led to permanent discontinuation of treatment. Thirty patients (1.1%) developed neutralising antibodies. 
Haematological abnormalities: Neutrophils. In the 6-month controlled trials decreases in neutrophil counts below 1 x 109/ l occurred in 3.4% of patients on tocilizumab 8 mg/kg plus 
DMARDs compared to < 0.1% of patients on placebo plus DMARDs. Approximately half of the patients who developed an ANC < 1 x 109/ l did so within 8 weeks after starting therapy. 
Decreases below 0.5 x 109/ l were reported in 0.3% patients receiving tocilizumab 8 mg/kg plus DMARDs. Infections with neutropenia have been reported. It is not clear if the 
infections were related to neutropenia.During the double-blind controlled period and with long-term exposure, the pattern and incidence of decreases in neutrophil counts remained 
consistent with what was seen in the 6-month controlled clinical trials. Platelets. In the 6-month controlled trials decreases in platelet counts below 100 x 103/ μl occurred in 1.7% of 
patients on tocilizumab 8 mg/kg plus DMARDs compared to < 1% on placebo plus DMARDs. These decreases occurred without associated bleeding events. During the double-blind 
controlled period and with long-term exposure, the pattern and incidence of decreases in platelet counts remained consistent with what was seen in the 6-month controlled clinical 
trials. Very rare reports of pancytopenia have occurred in the post marketing setting. Hepatic transaminase elevations. During the 6-month controlled trials transient elevations in ALT/
AST > 3 x ULN were observed in 2.1% of patients on tocilizumab 8 mg/kg compared to 4.9% of patients on MTX and in 6.5% of patients who received 8 mg/kg tocilizumab plus 
DMARDs compared to 1.5% of patients on placebo plus DMARDs. The addition of potentially hepatotoxic drugs (e.g. MTX) to tocilizumab monotherapy resulted in increased 
frequency of these elevations. Elevations of ALT/AST > 5 x ULN were observed in 0.7% of tocilizumab monotherapy patients and 1.4% of tocilizumab plus DMARD patients, the 
majority of whom were discontinued permanently from tocilizumab treatment. These elevations were not associated with clinically relevant increase in direct bilirubin, nor were they 
associated with clinical evidence of hepatitis or hepatic impairment. During the double-blind controlled period, the incidence of indirect bilirubin greater than the upper limit of normal, 
collected as a routine laboratory parameter, is 6.2% in patients treated with 8 mg/kg tocilizumab + DMARD. A total of 5.8% of patients experienced an elevation of indirect bilirubin of 
> 1 to 2 x ULN and 0.4% had an elevation of > 2 x ULN. During the double-blind controlled period and with long-term exposure, the pattern and incidence of elevation in ALT/AST 
remained consistent with what was seen in the 6-month controlled clinical trials. Lipid parameters. During the six month controlled trials, increases of lipid parameters such as total 
cholesterol, triglycerides, LDL cholesterol, and/or HDL cholesterol have been reported commonly. With routine laboratory monitoring it was seen that approximately 24% of patients 
receiving RoActemra in clinical trials experienced sustained elevations in total cholesterol ≥ 6.2 mmol/ l, with 15% experiencing a sustained increase in LDL to ≥ 4.1 mmol/ l. Elevations 
in lipid parameters responded to treatment with lipid-lowering agents. During the double-blind controlled period and with long-term exposure, the pattern and incidence of elevations 
in lipid parameters remained consistent with what was seen in the 6-month controlled trials. Malignancies: The clinical data are insufficient to assess the potential incidence of 
malignancy following exposure to tocilizumab. Long-term safety evaluations are ongoing. Marketing authorisation holder Roche Registration Limited. United Kingdom. Marketing 
authorisation number(s) EU/1/08/492/002; EU/1/08/492/004; EU/1/08/492/006. Date of first authorisation 16 January 2009 Date of revision of the text 1 August 2011. On 
medical prescription. Complete scientific information on request.



WHEN COMBINATION IS NOT AN OPTION RoACTEMRA MONOTHERAPy
IS AN EvIdENT CHOICE

Price per vial:
RoACTEMRA® : 80mg : e151,02
RoACTEMRA® : 200mg : e375,02
RoACTEMRA® : 400mg : e748,30


