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Wat is reuma ? 
 

 ‘reuma’ of ‘reumatische aandoeningen’ =  

   “ het geheel van aandoeningen van het 
houdings- en bewegingsapparaat, 
omvattende spieren, pezen, gewrichten en 
botten, die niet door een trauma zijn 
veroorzaakt ” 

    (definitie Nationaal Reumafonds) 



reumatische aandoeningen 
 

+ Aandoeningen met gewrichtsontstekingen  

+ Auto-immuun aandoeningen 

+ Degeneratieve aandoeningen (‘ slijtage’ ) 

+ Weke delen aandoeningen     

 



Wat is een gewricht ? 



aandoeningen met 
gewrichtsontstekingen 

 reumatoïde artritis (RA) 

   

 ziekte van Bechterew 

    

    kristalontstekingen (jicht) 





ziekte van Bechterew  



auto-immuunziekten 

+ systemische lupus erythematosus 
 

+ ziekte van Sjögren 
 

+ vasculitis 

 

+ sclerodermie 





degeneratieve afwijkingen 
 

+ artrose 



 weke delen aandoeningen 

+ slijmbeursontsteking 

 
+ peesontsteking 

 
+ tenniselleboog 

 
+ fibromyalgie 



 
 
  
 

Hoe vaak komen  
reumatische 

aandoeningen voor?? 
 
 

‘Volksziekte’ nummer 1!  

 
 



Voorkomen reuma 

+ Reumatische klachten:  2,3 miljoen mensen = 1 op 
de 5 ! 

 

+ Artrose: 1,2 miljoen mensen = 1 op de 10 ! 

 

+ Ontstekingsreuma: 790.000 mensen = 1 op de 20 ! 

Bron: Nationale Peiling Bewegingsapparaat 2006; TNO maart 2007 



Wat is reumatoide artritis? 
 

Reumatoïde artritis (RA) is een ziekte die gekenmerkt 
wordt door chronische ontstekingen van de 

gewrichten. 



Gewrichtsontsteking = synovitis 

Normaal gewricht Gewricht met artritis 



Wie krijgt reumatoide artritis? 
 

+ 1-2% van bevolking heeft RA 

+ 2-3 x zoveel vrouwen als mannen 

+ Op alle leeftijden! 

+ piek 45-65 jr. 



Wat kun je bij reuma zien? 



Klinische verschijnselen 

+ Symm. ontsteking van meerdere  

 gewrichten (polyartritis) met voorkeur  

 voor handen , polsen en voorvoeten  

+ pijn 

+ zwelling 

+ functiebeperking 

+ (ochtend)stijfheid 



 

ontstekingen kleine gewrichten handen… 



…….  & voeten 



Verschijnselen bij ‘ reuma’  
Maar soms ook: 

+ moeheid 

+ koorts 

+ gewichtverlies 

+ huidafwijkingen 

+ oogafwijkingen 

+ kortademigheid 

+ nierproblemen 

+ etc. 

 



  

    
   
    

Gewrichtsbeschadiging door 
chronische ontsteking = erosies 



Beschadiging door RA 



BEHANDELING 



Behandeling RA 
 

+ Geen GENEZING mogelijk maar streven 
naar remissie 

+ Zo vroeg mogelijke behandeling 

 

+ Vroeger: ‘go low, go slow’ 

+ Nu: ‘snel en agressief’ 
 

http://poster-posters.nl/images/ss_g4474.jpg


 

 

Niet medicamenteus 
  

 

Medicamenteus 
 

Behandeling RA 





Medicijnen 

- pijnstillende en ontstekingsremmende middelen 
(NSAID’s) 

 

- disease modifying antirheumatic drugs 
(DMARD’s) = antireumatica 

 

- biologicals 

 

- corticosteroiden (lokaal/ systemisch) 

 



Specifieke reumamiddelen: DMARD’s 

“disease modifying antirheumatic drugs” 

 

Langzaamwerkend (weken – maanden) 

 

Beïnvloeden ziekteproces → vertragen 
radiologische progressie → betere ‘quality of life’ 

 



DMARD’s 

+ Methotrexaat 

+ Sulfasalazine  

+ Hydroxychloroquine (Plaquenil®) 

 

+ Goud (i.m. of per os) 

+ Azathioprine 

+ Leflunomide (Arava®) 

+ Cyclosporine (Neoral®) 



Methotrexaat 

+ ‘gouden standaard’ 

+ oraal of per injectie, 1x/wk 

+ effectief 

  - daling ziekte-activiteit 

  - daling boterosies 

+ bijwerkingen  labcontroles! 

  oa - beenmergremming 

        - leverfunctiestoornissen 

+ gecombineerd met foliumzuur 



Prednison 

+ effectief en snel werkend 

+ als comedicatie 

+ ter overbrugging 

+ Cave bijwerkingen 

  

+ ook te gebruiken i.a. of i.m. 



        Biologicals 



BIOLOGICALS 

+ Relatief nieuw 

+ Gemaakt dmv biotechnologische technieken 

+ Beinvloeden (lichaamseigen) stoffen van het 
afweersysteem 

+ Onderdrukken ontstekingsreacties door ingrijpen 
op ontstekingseiwitten (cytokines) of uitschakelen 
van bep. cellen van afweersysteem. 



Biologicals 

+ Bewezen effectief voor o.a. RA 

 

+ Onderdrukken ziekte-activiteit 

+ Voorkomen schade 

+ Snelle werking  

 

Maar: 

+ duur !!!!  

+ ‘spelregels’ voor  start behandeling   

+ alleen vergoed na 2 DMARD's 

 



Tumor necrosis factor 

   TNF is een cytokine, dat een belangrijke rol speelt 
bij het ontstaan van de ontsteking bij RA en tevens 
een rol speelt bij de destructie van het gewricht. 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/TNFa_Crystal_Structure.rsh.png


Cytokines  

Cytokines spelen een  
rol bij het opstarten en 
onderhouden van een 
ontsteking 

Door deze ontsteking wordt 
uiteindelijk het bot aangetast 

TNF- staat centraal in het 
proces van cytokinevorming 

Bij RA hoge concentratie 
TNF in gewrichten. 



Functies van TNF 

+ -productie ontstekingsmediatoren 

+ -maken ontstekingsgebied meer toegankelijk voor andere 
ontstekingscellen 

+ -productie van proteasen, die bot en kraakbeen kunnen 
beschadigen 
 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/TNFa_Crystal_Structure.rsh.png


Biologicals 

Anti-TNF 
- Infliximab (Remicade)   intraveneus,1x / 8 wk 

- Adalimumab (Humira)   subcutaan, 1x / 2 wk 

- Etanercept (Enbrel)   subcutaan, 1x / wk 

- Certolizumab (Cimzia)  subcutaan, 1x / 2 wk 

- Golimumab (Simponi)  subcutaan, 1x/ 4 wk 
 

 



Blokkade van TNF 

normale situatie blokkade van TNF 

TNF  

TNF-

receptor 

inflammatoir  

signaal 
geen signaal 

antilichaam 

tegen TNF vrije 

receptor 

Adapted with permission from Choy EHS, Panayi GS. N. Engl. J. Med. 2001;344:90–916. 

Copyright © 2001 Massachusetts Medical Society. All rights reserved. 



Remicade 

+ Registratie FDA: 1998 

 

+ Indicaties: RA, SpA, artritis psoriatica, plaque psoriasis, 
m.Crohn, CU 

 

+ Toedieningswijze: 3-10 mg/kg i.v.,  

 week 0-2-6  / 8 weken 

 



TNF bij andere aandoeningen 

+ Spondylitis ankylopoetica: 

+ Verhoogde conc TNF in SI-gewrichten 

 

+ M. Crohn:  

+ TNF in verhoogde conc in darmmucosa 

 

+ Psoriasis:  

+ TNF speelt rol in keratinocyt proliferatie 

+ TNF conc. in psoriasislaesie > normale huid 
 

 



TNF-blokkers 

Geïndiceerd bij : 

+ Reumatoide artritis 

+ JIA 

+ Artritis psoriatica 

+ Ziekte van Bechterew 

+ Psoriasis 

+ Ziekte van Crohn (infliximab en adalimumab) 

+ Colitis ulcerosa (infliximab) 
 



TNF-blokkers 

Maar ook gebruikt/ geprobeerd bij: 

 m. Sjogren 

 Wegener 

 Uveitis 

 Behçet 

 Adult onset Still’s disease 

 sarcoidose 



Gevolgen behandeling reumatische 
aandoeningen met TNF-blokker 

+ Verminderde ziekteactiviteit 

+ Vermindering radiologische progressie 

+ Vermindering moeheid 

+ Verbetering algemeen welbevinden 

+ Verbetering psoriasis 



TNF bij psoriasis 



Andere biologicals 

Anti-cytokine: 

-  Anti-IL1-RA, anakinra (Kineret®)   te weinig effect 

- Anti-IL6-RA, tocilizumab (Roactemra®)  intraveneus / 4 wk 

Remming co-stimulatie T-cel  

- Abatacept (Orencia®)    intraveneus / 4 wk 

Remming B-cel 

-  Rituximab (MabThera®)   in 2 wk 2 infusen, dan ½-1 jaar niets 

        





Maar………….. 



Bijwerkingen Infliximab (vlgs FK) 
Vaak (1-10%): virale infecties, koorts. Hoofdpijn, duizeligheid. Plotselinge roodheid van hals en gezicht. Op serumziekte gelijkende 

reacties. Hogere en lagere luchtweginfecties, dyspneu, sinusitis. Misselijkheid, diarree, abdominale pijn, dyspepsie, verhoogde 

transaminasewaarden. 'Rash', jeuk, urticaria, toegenomen transpiratie, droge huid. Vermoeidheid, pijn op de borst, aan infusie gerelateerde 

reacties. Soms (0,1-1%): abcessen, cellulitis, moniliasis, sepsis, verstoord genezingsproces, bacteriële infectie, actieve (met name 

extrapulmonale) tuberculose, schimmelinfectie, candidiasis, auto-antilichamen, lupusachtig syndroom, complement factorafwijking. 

Anemie, leukopenie, lymfadenopathie, lymfocytose, lymfopenie, neutropenie, trombocytopenie. Depressie, verwardheid, agitatie, amnesie, 

apathie, nervositeit, slaperigheid, slapeloosheid. Conjunctivitis, endoftalmitis, keratoconjunctivitis, hypertensie, hypotensie, syncope, 

hematomen, petechie, tromboflebitis, bradycardie, palpitatie, vasospasme, cyanosis, perifere ischemie, aritmie, verergerend hartfalen. 

Epistaxis, bronchospasme, pleurazwelling, pulmonaal oedeem, allergische reactie van de luchtwegen. Obstipatie, gastro-oesophageale 

reflux, cheilitis, diverticulitis, leverfunctiestoornissen, cholecystitis. Schimmelachtige dermatitis/onychomycosis, eczeem/seborroe, 

hordeolum, bulleuze eruptie, furunculosis, periorbitaal oedeem, hyperkeratose, acne rosacea, abnormale huidpigmentatie, alopecia. 

Myalgie, artralgie, rugpijn. Urineweginfectie, pyelonefritis, vaginitis. Oedeem, opvliegers, pijn, (koude) rillingen, anafylactische reacties. 

Begin of verergering van demyelinisatie, wijzend op MS. Zelden (< 0,1%): verstoorde bloedsomloop, tachycardie, pleurale effusie. 

Intestinale perforatie, intestinale stenose, gastro-intestinale bloedingen, hepatitis. Granulomateuze laesies, meningitis, sepsis (soms fataal). 

Zeer zelden (< 0,01%): myelitis transversa, psoriasis (incl. psoriasis pustulosa), hepatocellulaire beschadiging, leverlijden. Bij kinderen en 

adolescenten met de ziekte van Crohn kan hepatosplenisch T-cellymfoom optreden. 

Toxische epidermale necrose, stevens-johnsonsyndroom, psoriasis, erythema multiforme, anafylactische shock, serumziekte, vasculitis, 

pancytopenie, hemolytische anemie, idiopatische trombocytopenische purpura, trombotische trombocytopenische purpura, geelzucht, 

leverfalen, pancreatitis, interstitiële longziekte (inclusief pneumonitis en longfibrose), hartfalen, pericardeffusie, lymfoom, polyneuropathie 

(chronisch inflammatoir demyeliniserend en multifocaal motorisch), guillain-barrésyndroom, neuritis optica, myelitis transversa, hypo-

esthesie, paresthesie, convulsies, salmonellose, reactivering hepatitis B, opportunistische infecties (zoals tuberculose, atypische 

mycobacteriën, cryptococcose, pneumocystis carinii pneumonie, histoplasmose, coccidioïdomycose, cytomegalovirus, aspergillose, 

listeriosis en ) kunnen optreden. 

Bij kinderen komen infecties, anemie, leukopenie, neutropenie, bloed in de feces, botbreuk, roodheid in het gezicht en allergische 

luchtwegreacties vaker voor dan bij volwassenen (en vaker bij behandeling om de 8 dan om de 12 weken). 

 



Van belang bij anti-TNF 

• Screening op tuberculose vooraf 

• Cave infecties 

• Cave operaties 

• Vaccinaties 



Bijwerkingen anti-TNF 

+ Afwijkingen injectieplaats 

+ Infusie reactie 

+ Huidafwijkingen 

+ Hartfalen 

+ Demyeliniserende aandoeningen 

+ Inductie van autoimmuniteit 

+ Infecties 

+ Maligniteiten 

 
 



Bijwerkingen: tgv toediening 
+ Huidafwijkingen injectieplaats 

 

 

 

 

+ Infusiereacties  

+ Acuut (90%): allergie/ anafylaxie hypotensie, 
bronchospasme, urticaria   snelheid van inlopen 
verminderen/ stoppen 

 

+ Vertraagd: ~ serumziekte  uitslag, spier- en gewrichtspijn, 
moeheid 

 

Evt premedicatie geven 

 



Bijwerkingen: cardiaal 

+ Trials over TNFblokkers bij hartfalen: 

 RENAISSANCE (925 pt, HF classe 2-4, etanercept)  
mortaliteit in behandelde groep  

 ATTACH (150 pt, HF 3-4, infliximab)  mortaliteit infliximab 
10 mg/kg hoogste 

 

+ FDA: meldingen nieuwe en verslechteringen van HF na 
infliximab/ etanercept. 

 

+ Echter: ook trials die dit effect niet laten zien! 

 advies: niet geven bij NYHA cl 3-4 

* Arthritis Rheum. 2008 Mar;58(3):667-77. Listing J et al. * Am J Med. 2004 Mar 1;116(5):305–311 Wolfe Frederick, Michaud Kaleb.  



Bijwerkingen: demyeliniserende 
aandoeningen 

+ Diverse casus mbt demyeliniserende aandoeningen met 
temporale relatie met starten TNF-blokkers   verwardheid/ 
ataxie/ paresthesie/ neuritis optica/ hemiparese + afwijkingen 
MRI 

 

+ Advies: niet geven bij pt met MS; stoppen bij ontstaan 
neurologische verschijnselen 



Bijwerkingen: overig 

+ Ontstaan autoantilichamen (ANA, dsDNA) en SLE/ lupuslike 
syndromen)  

+ Pancytopenie 

+ Hepatitis 

+ Non-infectieuze longinfiltraten / alveolitis/ noduli 

+ Granulomateuze infecties 

+ Incidentie niet-melanomen huidkanker toegenomen 

 



http://cartoonblog.web-log.nl/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2009/10/12/bijwerking.jpg


TNF-blokkers bij operaties 

Stoppen of doorgaan?  



Waarom doorgaan?  

+ Kans op toename ziekteactiviteit  bij stoppen 

+ Toename ziekteactiviteit  problemen met 
revalidatie / langere opnameduur 

+ Indien infliximab na pauze hervat wordt : kans op 
antilichaamvorming tegen TNF-blokker 

 

Waarom stoppen? 

+ Verhoogd infectierisico 

+ Verhoogde kans op postoperatieve trombose 

+ Slechtere wondgenezing 



Dus…. 
+ TNF heeft veelzijdig effecten 

+ TNF speelt bij veel inflammatoire aandoening een 
rol 

+ Blokkade van TNF leidt bij vele ziekten tot 
verbetering ziekteactiviteit 

+ Blokkade van TNF kan tot vele bijwerkingen 
leiden 



Richtlijn Verantwoord gebruik biologicals 2011 

+ Men kan bij operaties TNF -blokkers perioperatief blijven gebruiken omdat 
geen sprake is van een duidelijk verhoogd risico op postoperatieve 
wondgenezingsstoornissen of infectie. 
In individuele gevallen (met name bij een comorbiditeit als diabetes mellitus 
of bij een mogelijk besmette operatie) kan overwogen worden toch te stoppen 
met TNF -blokkers en/of antibiotica toe te dienen.  

 

+ Bij voorkeur worden alle andere biologicals, zoals Abatacept, Anakinra, 
Rituximab of Tocilizumab, niet gestart/gegeven 2 maanden voordat electieve 
chirurgie plaatsvindt.  

 

+ Bij bloedige tandheelkundige ingrepen gedurende immuunsuppressie kan men 
overwegen om antibiotische profylaxe toe te dienen.  

  
 



Richtlijn Verantwoord gebruik biologicals 2011 

+ Er dient tijdens de behandeling met biologicals rekening gehouden 
te worden met een verhoogde kans op opportunistische infecties, 
met een ernstiger beloop van banale infecties en met het 
opflakkeren van latente tuberculose.  

 

+ Bij intercurrente ernstige infecties dient het gebruik van biologicals 
tijdelijk te worden onderbroken. De behandeling van deze infecties 
is niet anders dan gebruikelijk.  

 

+ IMID patiënten dienen adequaat te worden geïnstrueerd hoe zij 
het risico op infecties kunnen verkleinen en hoe zij dienen te 
handelen bij tekenen van een mogelijke infectie (zoals koorts en 
malaise).  

 



Reumapatienten met biologicals i.v. op 
dagbehandeling in JBZ 

2012   toedieningen  patienten 

+ Infliximab  101   17 

+ Abatacept  88   9 

+ Rituximab   74   27 

+ Tocilizumab   107   14 

 

2013 t/m juli 

+ Infliximab  48   17 

+ Abatacept  47   8 

+ Rituximab   43   20 

+ Tocilizumab   74   17 

 

 



Logistiek bij biologicals i.v. op DB in JBZ 

+ Reumatoloog stelt indicatie voor biologicalinfuus 

+ Bij eerste keer wordt screening volgens checklist 
verricht 

+ Indien accoord starten wordt infuus geland 

+ 2 dg voor geplande datum wordt door 
reumaverpleegkundige bij patient gecheckt of 
infuus door kan gaan. 

 



+ Meer indicaties biologicals 

 

+ Eerder inzetten? 

 

+ Nieuwe biologicals? 
 Syk-remmer (fostamatinib) 
 JAK-remmer (tofacitinib ) 

Verwachting voor toekomst 





VRAGEN?? 


