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Woensdag 1 juni  
 

  

➢ 13:00-14:00: Opening  

 

Welkom 

Professor Annamaria Iagnocco, President van EULAR, heette alle deelnemers van harte 

welkom op EULAR 2022. Dit congres is bijzonder omdat de EULAR familie dit jaar 75 jaar 

bestaat. We mogen trots zijn op alles wat er sindsdien is bereikt.  

De voormalige EULAR president, professor Ian McInnes blikte terug op 75 jaar onderzoek 

en hoe wetenschap zijn weg heeft gevonden in medicijnen en therapie. De kracht van 

EULAR zit volgens hem echter in de mensen, om samen met onderzoekers, artsen en 

mensen met reuma nieuwe inzichten te vertalen naar de dagelijkse zorgpraktijk. Dankzij 

talloze werkgroepen, gericht op onderwijs, onderzoek en belangenbehartiging, bereiken we 

een steeds betere kwaliteit van leven voor mensen met reuma.  

 

Uitreiking Awards 

Professor Annamaria Iagnocco kondigde daarna de winnaars aan van de abstracts, die 

door onderzoekers, zorgverleners en patiëntenorganisaties waren ingediend. Uit de 

duizenden abstracts van prachtige projecten ontvingen de onderstaande mensen een 

EULAR prijs voor hun bijzondere werk.  

 

• ReumaZorg Nederland (RZN) wint EULAR Award voor gesprekskaarten 

 

 
 

De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) ontving de abstract prijs namens 

PARE (People with Arthritis and Rheumatism in Europe). Petra Borsje, coördinator 

patiëntenparticipatie bij RZN, nam deze bijzondere prijs in ontvangst van professor 

Annamaria Iagnocco, President van EULAR. Diezelfde middag gaf Petra ook een 

presentatie over het project dat ten grondslag lag aan het abstract.  

 

Reuma raakt je. De ziekte heeft grote gevolgen voor je dagelijks leven, werk en relaties. 

Het kan voor verschillende problemen en vragen zorgen. Hierover praten is niet altijd 
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makkelijk. Toch is het goed en belangrijk. Dan weet de arts of verpleegkundige beter waar 

jij in je leven met reuma tegenaan loopt. Maar hoe weet je wat jij belangrijk vindt om te 

bespreken? Om je op weg te helpen ontwikkelde RZN verschillende gesprekskaarten.  

De gesprekskaarten hebben ieder een eigen thema: 

 

• Ziekte 

• Dagelijks functioneren 

• Leefstijl 

• Relaties & welzijn 

• Een goed gesprek 

 

De gesprekskaarten zijn terug te vinden op de website van RZN: 

Samen Beslissen - gesprekskaarten - Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland 

 

Uitreiking andere Awards 

EULAR Meritorious Awards: 

• Professor Gerd R. Burmester  

• Professor Johannes W.J. Bijlsma 

 

EULAR Honorary Members: 

• Frank Butgereit 

• Bernard Combe 

• Ellen M. Gravallese 

• Angelo Ravelli 

• Tom Huizinga  

• Chak S. Lau 

 

EULAR Healthprofessionals Lifetime Achievement Award: 

• Christina H. Opava 

 

EULAR Stene Prize: 

• Nora Sophia Dubilier: ‘Lucky 13 – A young person with rheumatism looks to the 

future’ 

 

EULAR Platinum Recognition Award:  

• UCB 

• Pfizer 

 

EULAR Abstract Award Undergraduate: 

• Dil Jobanputra 

 

EULAR Abstract Basic Science Award: 

• Lucy Marie Carter 

• Achilleas Floudas 

• Antonios Frantzeskos 

• Christopher Lessard 

• Chenfu Shi 

• Masahiro Nakano 

 

EULAR Abstract Clinical Science Award: 

• Fabrizio De Benedetti 

• Damien Caillet Portillo 

• Doortje Krijbolder 

https://reumazorgnederland.nl/content/uploads/ReumaZorg-Nederland-gesprekskaart-Ziekte.pdf
https://reumazorgnederland.nl/content/uploads/ReumaZorg-Nederland-gesprekskaart-Dagelijks-functioneren.pdf
https://reumazorgnederland.nl/content/uploads/ReumaZorg-Nederland-gesprekskaart-Leefstijl.pdf
https://reumazorgnederland.nl/content/uploads/ReumaZorg-Nederland-gesprekskaart-Relaties-en-welzijn.pdf
https://reumazorgnederland.nl/content/uploads/ReumaZorg-Nederland-gesprekskaart-Goed-gesprek.pdf
https://reumazorgnederland.nl/samen-beslissen-gesprekskaarten/
https://www.eular.org/myUploadData/files/2022_edgar_stene_prize_(winner).pdf
https://www.eular.org/myUploadData/files/2022_edgar_stene_prize_(winner).pdf
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• Jens Kristian Pedersen 

• Sevtap Tugce Ulas 

• Stefano Alivernini  

 

Best practice: Het Deense zorgmodel  

In Europa hebben 120.000.000 mensen een vorm van reuma. Een interdisciplinaire 

aanpak van reuma is hierin van groot belang. Het Deense zorgmodel is hiervoor een mooi 

voorbeeld. De zorg voor reuma richt zich niet alleen op de zorg met medicatie, maar ook 

op lifestyle interventies, re-integratie, comorbiditeiten, therapietrouw en zelfmanagement. 

Hierin staat het perspectief van de patiënt altijd op één, net als samen beslissen over de 

best passende behandeling.  

EULAR zal hier een mooi voorbeeld aan nemen. Daarbij gaat EULAR zich ook richten op 

meer promotie van het vak als reumatoloog. In verschillende landen in Europa is er een 

groot tekort aan reumatologen en dit staat een snelle toegang tot reumazorg in de weg.  

Ook zal EULAR meer focussen op het verzamelen, maar vooral ook het interpreteren en 

vertalen van data afkomstig uit de huidige reumazorg. Het is goed dat we steeds meer 

gegevens kunnen verzamelen, de kunst is nu wel om ook echt iets te gaan doen met deze 

gegevens in de zorgpraktijk.  

 

Professor Annamaria Iagnocco wenst als EULAR President alle deelnemers een inspirerend 

congres toe.  

 

 

➢ 14:15-15:30: How to maintain your quality of life after an RMD 

diagnosis 

 

Voorzitters: Mrs. Boryana Boteva & Mr. Peter Boyd 

 

• Beyond medication–self management as a complementary approach for 

treating RMDs.  

Ms. Spyroula David, Cyprus 

 

In Cyprus bestaan workshops voor zelfmanagement bij reuma. Spyroula David vertelde 

dat de workshops zijn bedoeld om mensen met reuma te leren hoe ze moeten omgaan 

met hun aandoening en hun aandoening te accepteren. Dat verbetert uiteindelijk de 

kwaliteit van leven. De workshops bestaan uit een soort therapeutische groep, waar 

mensen samenkomen om over hun leven met reuma te praten. Ze leren allerlei 

oefeningen, bijvoorbeeld probleem-oplossende technieken en activiteiten om met je 

symptomen en met pijn en stress om te gaan. Deelnemers geven zelf aan, waar zij 

behoefte aan hebben. Ook zijn er bijvoorbeeld rollenspellen, waar ze leren om te gaan met 

lastige mensen in hun leven of hoe ze een goed gesprek met hun zorgverlener kunnen 

voeren. De workshops creëren bewustzijn en een veilige en betrouwbare omgeving waar 

mensen met reuma leren om hun nieuwe leven te accepteren.  

 

• How to manage your comorbidities effectively.  

Prof. Joao Eurico Fonseca, Portugal 

 

Naast reuma kun je meerdere aandoeningen hebben, ook wel comorbiditeiten. Joao Eurico 

Fonseca vertelde, dat het probleem van comorbiditeiten is dat ze snel over het hoofd 

worden gezien, terwijl ze vaak belangrijker zijn voor de levensverwachting en 

levenskwaliteit dan de reumatische aandoening zelf. Bovendien kunnen comorbiditeiten 

interfereren met je behandeling. Fonseca liet 9 tools zien om comorbiditeiten tegen te 

gaan, want daar zijn veel mogelijkheden voor. Het is bijvoorbeeld belangrijk om te 



 
 

6 

 

bewegen, maar ook cognitieve gedragstherapie en mindfulness kunnen helpen. Daarnaast 

is het belangrijk om gezond te eten, niet te roken en te letten op welke medicijnen je 

gebruikt. Sommige medicijnen kunnen namelijk bijwerkingen veroorzaken. Ook 

valpreventie kan helpen om aandoeningen naast reuma tegen te gaan.  

 

• What do you need to keep fit?  

Dr. Wilfred Peter, Nederland 

 

Wilfred Peter is fysiotherapeut en vertelde over het belang van bewegen bij reumatische 

aandoeningen. Het zou volgens hem standaard onderdeel moeten zijn van de behandeling, 

aangezien beweging de symptomen kan verminderen. Veel mensen met reuma bewegen 

echter niet genoeg. Om meer te bewegen, moet je een activiteit kiezen die bij je past en 

die je leuk vindt. Daardoor houd je het langer vol. Iedereen is anders, waardoor ook bij 

iedereen een andere activiteit past. Stel daarbij wel haalbare doelen. Het kan ook helpen 

om een activiteit samen met anderen te doen. Daarnaast kunnen zorgprofessionals je 

helpen een goede bewegingsvorm te vinden. Als de wil om te bewegen uit je eigen 

overtuiging voortkomt, behoud je meer motivatie om te blijven bewegen.  

 

• OP0005-PARE Development of conversation aids: How to get the most out of 

your RMD appointment and advance your quality of life. 

Mrs. Petra Borsje, MSc, Nederland 

 

Tot slot vertelde Petra Borsje over de gesprekskaarten die de Nationale Vereniging 

ReumaZorg Nederland heeft ontwikkeld voor mensen met reuma. Reuma heeft namelijk 

een grote impact op je leven, maar mensen weten meestal niet hoe ze hier met hun 

reumatoloog over kunnen praten. De gesprekskaarten laten zien hoe je bepaalde zaken 

met je reumatoloog kunt bespreken, waardoor je samen met je zorgverlener jouw 

uitdagingen kan aangaan en een betere levenskwaliteit krijgt. De gesprekskaarten helpen 

ook om de reumatoloog te laten kijken naar de persoon achter de patiënt. De kaarten zijn 

ontwikkeld samen met mensen met reuma, die aangaven welke belangrijke aspecten er 

spelen in hun leven. Daaruit kwamen vier hoofdcategorieën: Aandoening, Dagelijkse 

activiteiten, Levensstijl en Relaties en welzijn. Alle hoofdcategorieën zijn opgedeeld in vijf 

subcategorieën. Ook is er een aparte gesprekskaart ontwikkeld met tips voor een goed 

gesprek met je reumatoloog. De kaarten stimuleren Samen Beslissen (Shared Decision 

Making), wat leidt tot een betere behandeling.   

 

 

➢ 14:15-15:30: Is gender sufficiently studied in RMDs?  

 

Voorzitters: Prof. Dr. Irene van der Horst-Bruinsma, Nederland & Prof. Laura Coates, 

Verenigd Koninkrijk 

 

• Why sex and gender must be taken into account?  

Ms. Karin Schenck-Gustafsson, Zweden 

 

Conclusie 

Mannen en vrouwen reageren anders op medicatie. Het gaat dan om verschillen in 

absorptie van het medicijn in het lichaam, de verdeling over het lichaam, de reactie van 

het lichaam op het medicijn (metabolisme) en de eliminatie van het medicijn uit het 

lichaam.  

 

• When RMDs are studied by sex and gender, this is what happens. 

Prof. Eliseo Pascual, Spanje 

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?view=1&c=a&searchfor=OP0005-PARE%20&item=2022OP0005-PARE
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?view=1&c=a&searchfor=OP0005-PARE%20&item=2022OP0005-PARE
https://reumazorgnederland.nl/samen-beslissen-gesprekskaarten/
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Er zijn verschillen in de duur van het krijgen van de juiste diagnose tussen mannen en 

vrouwen met axiale SpA (axiale spondyloartritis). Waar mannen met axiale SpA 

voornamelijk last hebben van rugpijn, hebben vrouwen vaker last van perifere pijn bij 

axiale SpA. 

 

Vrouwen hebben tot hun menopauze lagere concentraties urinezuur in hun lichaam, 

veroorzaakt door het hormoon oestrogeen. Hierdoor hebben vrouwen tot aan hun 

menopauze minder kans op het krijgen van Jicht. Bij dezelfde waarden van urinezuur in 

het lichaam, hebben mannen toch meer kans op het krijgen van jicht dan vrouwen. 

 

Conclusie 

Er zijn dus sekseverschillen in de klinische kenmerken en klinische verschijnselen van 

verschillende reumatische aandoeningen. Meer onderzoek is nodig. 

 

• Is there a need for gender sensitized support in RMDs? 

Dr. Caroline Flurey, Verenigd Koninkrijk 

 

• Vrouwen met reumatoïde artritis (RA) geven aan meer pijn te hebben en ervaren 

meer uitval dan mannen. 

• Mannen met het syndroom van Sjögren hebben significant minder 

overlevingskansen dan vrouwen met Sjögren en mannen geven ook aan meer 

ernstige vormen van de ziekte te hebben. 

• Mannen geven aan dat het verlies van betaald werk een grotere psychologische 

impact heeft op hen, dan hoe vrouwen dat ervaren. 

• Vrouwen maken gebruik van meer en verschillende vormen van coping dan 

mannen bij reumatische en musculoskeletale ziekten (RMDs). 

• Mannen geven aan dat het langer duurt, voordat zij zich hebben aangepast aan de 

ziekte RA. 

 

Gender verschillen in de redenen voor wachten met het zoeken naar hulp: 

• Vrouwen: weerstand vanwege het verstoren van hun dagelijkse routines en de 

zorg voor anderen. 

• Mannen: uitdagingen vanwege de mannelijke ‘normen’: een echte man verdraagt 

pijn en klaagt niet. 

 

Door deze verschillen moet er een gender-afhankelijke benadering zijn om het zoeken 

naar hulp aan te moedigen. Daarnaast zijn mannen ook minder geneigd om hulp te zoeken 

bij psychologische en emotionele problemen. 

 

Conclusie: Het is vooral belangrijk om de juiste vragen te stellen. Mannen zijn geneigd te 

geloven dat ze zich aan de juiste ‘norm’ moeten houden: “Mannen zijn sterk en stil: 

mannen huilen niet” 

 

• OP0006 Cleaning activities, dusty clothes laundry and talcum handling are 

underestimated major sources of exposure to crystalline silica in woman with 

rheumatoid arthritis. 

Dr. Johanna Sigaux, Frankrijk 

 

Achtergrond 

Inademing van kristallijn silica (cSiO 2) wordt in verband gebracht met reumatoïde artritis 

(RA). Onderzoek naar cSiO 2 was van oudsher gericht op professionele blootstellingen en 

op mannelijke werknemers. CSiO 2 is echter overal aanwezig in het milieu, dus 

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&searchfor=OP0006&view=1&item=2022OP0006
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&searchfor=OP0006&view=1&item=2022OP0006
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&searchfor=OP0006&view=1&item=2022OP0006
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aanzienlijke blootstelling kan plaatsvinden bij zowel mannen als vrouwen, bij andere 

professionele activiteiten en zelfs buiten de beroepscontext. 

 

Doelstellingen 

De belangrijkste bronnen van blootstelling aan kristallijn silica te identificeren bij een reeks 

RA-patiënten, die niet geselecteerd zijn op basis van hun professionele activiteit en de 

associatie tussen blootstelling aan silica en ziektekenmerken beoordelen. 

 

Methode 

De Life-Course Questionnaire voor stofblootstelling (DELCQ) is een nieuw instrument, dat 

zowel beroepsmatige als niet-beroepsmatige levenslange blootstelling aan kristallijn silica 

kwantificeert. De DELCQ is eerder gevalideerd in een representatieve steekproef van de 

algemene Franse bevolking, die dient als controlebron voor onderzoeken naar specifieke 

ziekten. De DELCQ werd uitgezet onder 97 opeenvolgende patiënten met RA, 

blootstellingsscores werden vergeleken tussen geregistreerde gevallen en controles, die 

overeenkwamen met leeftijd, geslacht en rookstatus (1:4). De belangrijkste bronnen van 

blootstelling aan silica werden geïdentificeerd en controles en bron specifieke 

blootstellingsniveaus vergeleken.  

 

Resultaten 

Bij vrouwen met RA waren de belangrijkste bronnen van blootstelling aan kristallijn silica: 

schoonmaakactiviteiten, stoffig wasgoed en het gebruik van talkpoeder. De hogere 

blootstellingsniveaus van deze bronnen werden vergeleken met de algemene bevolking 

(p<0,005). In de hele reeks RA-patiënten werd hoge blootstelling aan kristallijn silica 

onafhankelijk geassocieerd met interstitiële longziekte en mediastinale lymfadenopathie.  

 

Conclusie 

Schoonmaakactiviteiten, stoffige kleding wassen en het hanteren van talkpoeder zijn 

onderschatte bronnen van blootstelling aan kristallijn silica, die oververtegenwoordigd zijn 

bij vrouwen met RA in vergelijking met de algemene bevolking en kunnen bijdragen aan 

de pathogenese van de ziekte. 

 

Tabel 1. 

Verband tussen beroepsmatige blootstelling aan silica (per kwartiel) en HRCT-

longafwijkingen 

HRCT-afwijking 
OES 

(kwartielen) 

Niet-aangepast OR 

(95% BI) 

Aangepaste OR 

(95% BI) 

Mediastinale 

lymfadenopathie 

Q1-Q3 (ref) (ref) 

Q4 4,1 (1,2 tot 13,9) 6,3 (1,4 tot 27,7) 

Interstitiële longziekte Q1-Q3 (ref) (ref) 

Q4 6,3 (1,5 tot 26,6) 6.5 (1,3 tot 32,6) 

Emfyseem Q1-Q3 (ref) (ref) 

Q4 6,4 (1,6 tot 24,7) 2,9 (0,6 tot 13,7) 

Afkortingen: OES-score voor beroepsmatige blootstelling. Aangepast OR: aangepast op 

roken, geslacht, ziekteduur, ACPA en RF-status. 

 

 

➢ 16:30-17:45: “Not another pill!” Integrative pain management 

approaches 

 

Voorzitters: Ms. Barbara Slusher, Verenigde Staten & Dr. Mwidimi Ndosi, Verenigd 

Koninkrijk  
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• The essentials about painkillers a HPR should know to provide patient 

education: a very practical approach. 

Ms. Pernille Friis Rønne 

 

Waaruit zou voorlichting over pijn moeten bestaan voor mensen met reuma? 

• Er bestaat geen vaste formule voor de ideale voorlichting over pijnmanagement.  

• De ideale pijnstilling hangt af van het type pijn dat je hebt. 

• Geheel pijnvrij zijn door pijnstilling is een utopie. 

• Chronische pijn vraagt om (zelf) management. 

• Voor zelfmanagement van chronische pijn is het belangrijk om vertrouwen te 

hebben in het kunnen omgaan met medische informatie en om emoties niet de 

overhand te laten nemen. 

• Psychosociale componenten zijn belangrijk om mee te nemen in de behandeling 

van pijn. 

• Een veilig en ondersteunend klimaat in de spreekkamer is essentieel. 

• Zorgverleners moeten communiceren zonder oordeel, geloven in dat wat de 

patiënt vertelt, oprecht luisteren naar de patiënt en deze waarderen voor diens 

verhaal. 

• Een veilig en ondersteunend klimaat van familieleden voor een patiënt is ook erg 

belangrijk. 

• Het is aan te raden om ook de familie te betrekken bij gesprekken met een patiënt 

over pijnmanagement. 

• Je kunt gebruik maken van verhalen van andere ervaringsdeskundigen in het 

samen beslissen over de best passende aanpak van pijn. 

• Patiënten moeten worden gestimuleerd om ook het psychosociale onderdeel van 

hun chronische pijn te bespreken. 

• Zorgverleners moeten beseffen dat chronische pijn gepaard gaat met verdriet en 

een gevoel van verlies. Het is belangrijk dit te erkennen en bespreken. Een 

prettige zorgverlener-patiënt relatie is hiervoor belangrijk.  

 

• Current developments in the interventions for chronic pain. 

Prof. Dr. Jo Nijs, België 

 

Er is steeds meer bewijs dat een ‘lifestyle’ approach het beste werkt voor het managen 

van chronische pijn.  

 

Conclusies 

• Chronische pijn is een van de meest dominante klachten bij mensen met reuma. 

• Leefstijl factoren, zoals gewicht, bewegen en voeding, beïnvloeden mogelijk de 

sensitisatie van het centrale zenuwstelsel bij pijn.  

• Het is belangrijk om bij de behandeling van chronische pijn ook comorbiditeiten 

mee te nemen zoals stress, overgewicht en slapeloosheid. 

• Onthoud: chronische pijn gaat 24/7 bij mensen door. 

• Voeding schijnt een rol te spelen in het behandelen van chronische pijn. Daarbij 

gaat het niet alleen om mensen met overgewicht, maar om alle mensen met een 

ongezond voedingspatroon.   

   

• Assessment and management of common comorbid conditions for a more 

holistic approach to pain management. 

Dr. Christine Stamatos, Verenigde Staten 

 

Welke zelfmanagement skills zijn belangrijk in het omgaan met pijn? 
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• Voorlichting over pijn is belangrijk. Mensen moeten begrijpen wat pijn is, hoe het 

werkt en wat ze zelf kunnen doen om in te kunnen grijpen in deze processen.  

• Ontspanning is belangrijk bij het managen van pijn. Hiervoor kan je korte 

ontspanningssessies toepassen.  

• Beweegoefeningen zijn belangrijk.  

o Maak een lijst met activiteiten die je leuk vindt en waarvoor je ‘in 

beweging’ moet komen.  

o Zorg voor voldoende rek- en strekoefeningen.  

o Maak een schema voor je dagelijkse activiteiten en verdeel ze over de dag.  

• Zorg voor activiteiten die voldoende kunnen afleiden van de pijn. Weet hoe en 

wanneer je ze kunt inzetten.  

• Cognitieve gedragstherapie kan helpen bij het omgaan met pijn.  

o Gebruik deze manier van denken bij het oplossen van problemen.  

o Herken negatieve gedachten en weet hoe je deze kunt beïnvloeden.  

 

• OP0007-HPR An epidemiological study of foot and ankle pain and health-

related job loss in adults over 50: cross-sectional findings from the HEAF cohort 

Mr. Dil Jobanputra 

 

Achtergrond 

Voet- en enkelpijn komt steeds vaker voor in onze vergrijzende bevolking. Mensen met 

voet- en enkelpijn worstelen met deze klachten op hun werk.  

 

Doelstelling 

Vaststellen of voet- en enkelpijn geassocieerd is met een hogere werkuitval bij oudere 

werkende volwassenen.  

 

Methoden 

Onderzoek bij een longitudinaal populatie-gebaseerd cohort, dat is opgericht in 2013 om 

gezondheid en pensioen te onderzoeken.  

 

Conclusies 

Voet- en enkelpijn is een risicofactor voor werkuitval bij oudere werkende volwassenen, 

vooral als traplopen op locatie onvermijdelijk is op het werk.  

 

 

➢ EULAR 2022 Press releases Day 1 

 

• NEW INSIGHTS INTO TREATMENT EFFECTIVENESS IN PEOPLE WITH AXIAL 

SPONDYLOARTHRITIS - Recognizing individual differences is important to be able 

to deliver personalized care.  

 

NIEUWE INZICHTEN IN DE DOELTREFFENDHEID VAN DE BEHANDELING BIJ MENSEN MET 

AXIALE SPONDYLOARTRITIS - het herkennen van individuele verschillen is belangrijk om 

gepersonaliseerde zorg te kunnen leveren. 

 

Nieuw bewijs, gepresenteerd op het 2022 EULAR Congres, onthult geslachtsverschillen in 

fysiologie, ziektepresentatie en respons op behandeling bij mensen met axiale 

spondyloartritis (axiale SpA), evenals het effect van niet-steroïde anti-inflammatoire 

geneesmiddelen (NSAIDs) bij mensen met een radiografische ziekte. 

axiale SpA is een chronische inflammatoire reumatische aandoening, die voornamelijk de 

wervelkolom en de sacro-iliacale gewrichten aantast. De ziekte kan aanzienlijke pijn en 

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?view=1&c=a&searchfor=OP0007-HPR%20&item=2022OP0007-HPR
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?view=1&c=a&searchfor=OP0007-HPR%20&item=2022OP0007-HPR
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invaliditeit veroorzaken. Er zijn veel verschillende middelen beschikbaar voor de 

behandeling van mensen met axiale SpA, maar ze werken niet altijd bij iedereen. 

Eerder is uit gegevens van gerandomiseerde gecontroleerde trials gebleken, dat de 

behandeling met een tumor necrose factor remmer (TNFi) bij vrouwen in vergelijking met 

mannen met axiale SpA effectief is. 

Dr. Pasoon Hellamand en collega's trachtten eerdere studies te valideren door gebruik te 

maken van gegevens van een groot multinationaal cohort gebaseerd op de klinische 

praktijk. In totaal werden 6.451 axiale SpA patiënten beoordeeld op respons van de 

behandeling. Analyse van de resultaten toonde aan dat de waarschijnlijkheid voor vrouwen 

om een klinisch belangrijke verbetering te hebben 15% lager was, in vergelijking met 

mannen. Bovendien waren de TNFi retentie percentages significant lager bij vrouwen. Het 

erkennen van deze geslachtsverschillen is relevant voor aangepaste patiëntenzorg en kan 

de voorlichting aan patiënten verbeteren. 

Een andere groep die aan axiale SpA werkt, onderzocht of behandeling met NSAIDs 

geassocieerd is met vertraging van de radiografische progressie van de wervelkolom. Tot 

op heden zijn er tegenstrijdige rapporten: een eerdere analyse van GESPIC - het GErman 

SPondyloarthritis Inception Cohort - toonde aan, dat een hogere NSAID-inname de 

vorming van nieuw bot bij radiografische axiale SpA kan vertragen. Het bleef echter 

onduidelijk of cyclooxygenase-2 selectieve remmers (COX2i) een sterker effect hebben 

dan niet-selectieve remmers en of het effect ook kan worden waargenomen bij een niet-

radiografische ziekte. 

Dr. Murat Torgutalp et al. onderzochten 243 patiënten met vroege axiale SpA uit GESPIC 

om het verband tussen de inname van NSAIDs en de radiografische progressie van de 

wervelkolom over een periode van 2 jaar aan te tonen. In het algemeen lieten resultaten 

zien, dat een hogere NSAID inname geassocieerd is met een lagere radiografische 

progressie van de wervelkolom, vooral bij patiënten met radiografische axiale SpA. COX2i 

heeft mogelijk een sterker remmend effect op radiografische progressie in vergelijking met 

niet-selectieve NSAIDs. 

 

Source 

- Hellamand P, et al. Sex differences in effectiveness of first-line tumor necrosis factor 

inhibitors in axial spondyloarthritis; results from fifteen countries in the EuroSpA Research 

Collaboration Network. Presented at EULAR 2022; abstract OP0020. 

- Torgutalp M, et al. Treatment with non-steroidal anti-inflammatory drugs is associated 

with retardation of radiographic spinal progression in patients with axial spondyloarthritis. 

Presented at EULAR 2022; abstract OP0021. 

 

 

• ADDRESSING PAIN IN RHEUMATIC DISEASE: OPIOIDS AND OTHER 

STRATEGIES. 

 

PIJNBESTRIJDING BIJ REUMATISCHE AANDOENINGEN: OPIOÏDEN EN ANDERE 

STRATEGIEËN. 

 

Pijn is een belangrijk aandachtspunt voor mensen met reumatische en musculoskeletale 

aandoeningen (RMDs), die de functie kunnen beperken en de dagelijkse activiteiten 

kunnen belemmeren. Inderdaad, lage rugpijn is de afgelopen 30 jaar wereldwijd de 

belangrijkste oorzaak van invaliditeit geweest. Opioïden hebben bijgedragen tot een 

Noord-Amerikaanse epidemie met stijgende trends in verschillende Europese landen.  

RMDs zijn één van de meest voorkomende indicaties voor voorgeschreven opioïden, maar 

er is nog weinig bewijs over het voordeel ervan. Verschillende abstracts, gepresenteerd op 

het 2022 EULAR Congres, hadden als doel deze kennislacune aan te pakken en andere 



 
 

12 

 

pijnbestrijdingsstrategieën te ontwikkelen om deze chronische gezondheidslast te 

verminderen. 

Patiënten met RMDs lijden vaak aan terugkerende pijn, een beperkte functie en beperking 

van dagelijkse activiteiten. De huidige standaard van intra-articulaire therapie is de injectie 

van steroïden, wat het risico op infectie, kraakbeendegeneratie en andere bekende 

systemische bijwerkingen kan verhogen. 

Dr Hildrun Haibel en collega's onderzochten een nieuwe aanpak gericht op de activering 

van perifere opioïde receptoren met behulp van kleine, systemisch inactieve doses 

morfine. Volwassen patiënten met chronische knieartritis en een hoog pijnniveau op de 

basislijn kregen een eenmalige dosis van ofwel morfine, steroïde, of placebo - allemaal 

toegediend via een intra-articulaire injectie. 

De resultaten toonden aan, dat een enkele dosis van 3 mg intra-articulair morfine niet 

leidde tot significante pijnverbeteringen in vergelijking met de placebo en inferieur was 

aan steroïden op dag 7. Deze gegevens geven geen ondersteuning voor het gebruik van 

intra-articulaire morfine voor pijnvermindering bij patiënten met een chronische artritis. 

In een ander abstract op het congres presenteerde Dr Joyce (Yun-Ting) Huang de Britse 

trends in het voorschrijven van opioïden in nieuwe gebruikers met een van de zes RMDs: 

reumatoïde artritis (RA), artritis psoriatica (PsA), axiale spondyloartritis (axiale SpA), 

systemische lupus erythematodes (SLE), artrose of fibromyalgie.  

De resultaten tonen een toename van nieuwe opioïdengebruikers onder mensen met RA, 

PsA en fibromyalgie sinds 2006. Echter, een lichte daling in de trends van nieuwe 

opioïdengebruikers onder de meeste RMDs na 2018 kan wijzen op een toenemend 

bewustzijn van de opioïdenepidemie. De hoge percentages langdurige opioïdengebruikers 

bij RA- en fibromyalgiepatiënten benadrukken het belang van onderzoek naar de veiligheid 

van langdurig opioïdengebruik en effectieve pijninterventies voor patiënten met RMDs. 

In 2019 was lage rugpijn verantwoordelijk voor 64 miljoen jaren geleefd met een handicap 

(de zogeheten YLD's*). Dr. Jacek Kopec deelde de bevindingen van een 

microsimulatiemodel, waarin werd gekeken naar de impact van drie strategieën om deze 

last te verminderen: gewichtsverlies, ergonomische interventies en een oefenprogramma. 

Uit de resultaten blijkt dat een vermindering van de body mass index (BMI) met één 

eenheid per jaar bij personen met overgewicht en obesitas qua vermindering van de 

arbeidsongeschiktheid ongeveer gelijk zou staan aan een effectieve ergonomische 

interventie bij 35% van de werknemers met een verhoogd risico en een 

inspanningsinterventie bij 27% van de patiënten met rugklachten, die daarvoor in 

aanmerking komen, gedurende dezelfde periode.  

Dit is de eerste bevolkings-gebaseerde EULAR microsimulatiestudie om de momenteel 

beschikbare preventieve strategieën voor lage rugpijn te vergelijken in termen van 

afgewende YLD's* en om vergelijkende maatregelen tussen deze strategieën te 

verstrekken. 

 

* Noot: YLD's zijn Years of Life Lost from Diseases (verloren levensjaren door ziekte). 

 

Source 

- Haibel H, et al. Intraarticular morphine in chronic knee-arthritis – results of a randomized 

placebo-controlled trial. Presented at EULAR 2022; abstract OP0050. 

- Huang J (Y-T), et al. Trends for opioid prescriptions among patients with rheumatic and 

musculoskeletal diseases between 2006–2020. Presented at EULAR 2022; abstract 

OP0051. 

- Kopec J, et al. Reducing the burden of low back pain: results from a new microsimulation 

model. Presented at EULAR 2022; abstract OP0054. 
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• DATA SUPPORT THE IDEA OF A TREATMENT WINDOW IN THE PRE-ARTHRITIS 

PHASE OF EARLY RA - Suppressing inflammation in clinically suspect arthralgia 

may modify disease course. 

 

GEGEVENS ONDERSTEUNEN HET IDEE VAN EEN BEHANDELINGSVENSTER 

IN DE PRE-ARTRITIS FASE VAN VROEGE RA - onderdrukken van ontsteking bij klinisch 

verdachte artralgie* kan het ziekteverloop veranderen. 

 

Reumatoïde artritis (RA) is de meest voorkomende auto-immuunziekte en vereist een 

langdurige behandeling om de ontsteking te onderdrukken. Momenteel wordt met 

methotrexaat gestart als eerstelijnsbehandeling, wanneer de artritis klinisch duidelijk 

wordt met gewrichtszwellingen. Ziekteprocessen beginnen echter lang, voordat patiënten 

symptomen ontwikkelen. Nieuw onderzoek, gepubliceerd op het 2022 EULAR Congres in 

Kopenhagen, suggereert dat er potentieel is voor een behandelingsvenster in de pre-

artritis vroege fase van RA, waar de beperkingen net zo ernstig kunnen zijn als bij het 

begin van de klinische artritis. Maar het is ook belangrijk om rekening te houden met de 

sociaaleconomische factoren van mensen, die ook invloed kunnen hebben op de progressie 

naar inflammatoire artritis. 

Dr. Doortje Krijbolder en collega's stelden de hypothese op, dat de risicofase van de 

symptomen en subklinische gewrichtsontsteking een therapeutisch venster is, waarin het 

mogelijk kan zijn om het ziekteverloop blijvend te veranderen. TREAT-EARLIER was een 

gerandomiseerde, dubbelblinde, 2 jaar durende proof-of-concept studie, waarin 236 

volwassenen met artralgie, dat klinisch verdacht werd van het evolueren naar RA en MRI-

gedetecteerde subklinische gewrichtsontsteking, werden toegewezen aan ofwel een 

eenmalige intramusculaire glucocorticoïdinjectie en een 1-jarige orale methotrexaatkuur of 

een placebo injectie en placebotabletten. 

De groep ontdekte dat, na 24 maanden, de artritis-vrije overleving in beide groepen gelijk 

was (80% versus 82%). Het lichamelijk functioneren verbeterde meer in de 

behandelingsgroep, versus de placebogroep, gedurende de eerste maanden en bleef beter. 

Ook pijn, ochtendstijfheid en presenteïsme* vertoonden een aanhoudende verbetering ten 

opzichte van de placebo. De MRI-gedetecteerde gewrichtsontsteking was ook aanhoudend 

verbeterd. 

Deelnemers met een hoog risico in de behandelingsgroep vertoonden een vertraging in de 

ontwikkeling van klinische artritis: zij ontwikkelden het eindpunt minder vaak tijdens de 

behandeling, maar de frequenties werden vergelijkbaar na 24 maanden (67% in beide 

groepen). Een soortgelijk vertragend effect werd waargenomen bij ACPA-positieve 

deelnemers, waar 48% en 52% van hen persisterende klinische artritis hadden ontwikkeld 

na 24 maanden. 

De bevindingen suggereren dat methotrexaat, gestart in het pre-artritis stadium van 

gewrichtssymptomen en subklinische ontsteking, de ontwikkeling van klinische artritis niet 

verhinderde - maar het ziekteverloop wijzigde, zoals gemeten door aanhoudende 

verbetering in ontsteking, symptomen en beperkingen. Deze gegevens zouden een nieuw 

behandelingslandschap kunnen openen in de pre-artritis fase van RA, waarin de 

beperkingen net zo ernstig kunnen zijn als bij het begin van de klinische artritis. 

Een andere groep publiceerde ook bevindingen bij klinisch verdachte artralgie-patiënten. 

Het onderzoek, gepresenteerd door Dr. Sarah Khidir, had tot doel de invloed van 

sociaaleconomische factoren op de ontwikkeling van RA te onderzoeken. Een aantal van 

600 patiënten, die zich presenteerden met klinisch verdachte artralgie, werden gevolgd in 

de ontwikkeling van de inflammatoire artritis. Het opleidingsniveau werd gedefinieerd als 

laag (lager algemeen secundair onderwijs), middelbaar of hoog (hogeschool- of 

universitair onderwijs). Uit de resultaten bleek dat patiënten met een laag 

opleidingsniveau ouder waren, een hogere body mass index (BMI) hadden en vaker 

rookten in vergelijking met patiënten met een hoog opleidingsniveau. Maar zelfs na 
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correctie van de gegevens, om rekening te houden met leeftijd, BMI en rookstatus, werd 

een laag onderwijsniveau geassocieerd met een verhoogde ontwikkeling van inflammatoire 

artritis. De groep rapporteerde ook dat patiënten met een lager opleidingsniveau hogere 

niveaus van subklinische ontsteking hadden bij presentatie, wat geassocieerd was met een 

hoger risico op progressie tot inflammatoire artritis. 

Dit is het eerste bewijs dat een lager opleidingsniveau van patiënten met artralgie 

geassocieerd is met een hoger risico op het ontwikkelen van artritis. Verder onderzoek 

naar de rol van sociaaleconomische factoren op de ontwikkeling van RA is nodig.  

 

* Artralgie betekent gewrichtspijn.  

* Presenteïsme wordt doorgaans gedefinieerd als het gedrag van een werknemer, die 

ondanks fysieke of psychische gezondheidsproblemen blijft werken, terwijl hij of zij 

eigenlijk thuis zou moeten blijven. 

 

Source 

- Krijbolder D, et al. Intervention with Methotrexate in Arthralgia at Risk for Rheumatoid 

Arthritis to reduce the Development of Persistent Arthritis and its Disease Burden (TREAT 

EARLIER): a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Presented at EULAR 2022; 

abstract OP0070. 

- Khidir S, et al. Clinically suspect arthralgia patients with a low level of educational 

attainment have an increased risk to develop inflammatory arthritis. Presented at EULAR 

2022; abstract OP0036.  
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Donderdag 2 juni 
 

 

➢ 10:30-12:00: HPR: From prevention to management  

 

Voorzitter: PhD Erika Mosor, Oostenrijk 

 

• OP0116-HPR Patients’ experiences of group-based cognitive behavioural 

therapy for insomnia in patients with rheumatoid arthritis: A qualitative study  

PhD Kristine Marie Latocha, Denemarken 

 

Achtergrond 

Slapeloosheid - gekenmerkt door verminderde hoeveelheid en kwaliteit van slaap - komt 

veel voor bij mensen met reumatoïde artritis (RA), geschat wordt bij zo’n 70%. 

Slapeloosheid wordt geassocieerd met verhoogde pijn, vermoeidheid en depressieve 

symptomen. Cognitieve gedragstherapie voor slapeloosheid (CGT-I) wordt aanbevolen als 

eerstelijnsbehandeling voor chronische slapeloosheid, maar is tot nu toe niet geëvalueerd 

bij patiënten met RA. 

 

Doelstelling  

Het doel van deze studie was om de ervaringen van mensen met CGT-I te onderzoeken en 

ook hoe de componenten van CGT-I zijn opgenomen in hun slaapmanagement. 

 

Methoden  

Deelnemers waren patiënten met RA, die CGT-I hadden gekregen als experimentele 

behandeling voor slapeloosheid in een gerandomiseerd gecontroleerde studie. Gegevens 

werden verzameld tijdens een face-to-face interview met behulp van een 

semigestructureerde interviewgids.  

 

Conclusie 

Over het algemeen ervaren de deelnemers CGT-I als uitdagend en veeleisend, maar 

tegelijkertijd zinvol. De deelnemers vinden doorzettingsvermogen noodzakelijk om te 

slagen. Na de interventie gingen deelnemers zelf verder met de aangereikte instrumenten 

om hun slaap verder te verbeteren. CGT-I in groepsverband kan de motivatie van 

deelnemers positief beïnvloeden om deel te blijven nemen aan de training. 

 

• OP0117-HPR From cure to coping: Exploring task-shifting between Norwegian 

rheumatologists and occupational therapists in the care of hand osteoarthritis  

Ms. Silje Zink, Noorwegen 

 

Achtergrond 

Een taakverschuiving van artsen naar andere zorgverleners in de eerste en tweede lijn 

wordt steeds vaker gebruikt als strategie om de gezondheidszorg te optimaliseren. Er is 

echter een gebrek aan bewijs met betrekking tot taakverschuiving binnen de 

reumatologie, met name bij taakverschuiving bij de behandeling van handartrose (HOA). 

HOA is een veel voorkomende reumatische gewrichtsaandoening en het aantal mensen 

met slopende HOA zal de komende decennia blijven stijgen. HOA wordt gediagnosticeerd 

op basis van klinisch onderzoek en de eerste keus van behandeling is niet-medicamenteus. 

Desondanks worden patiënten met HOA steeds vaker doorverwezen naar reumatologen in 

de tweede lijn, wat leidt tot lange wachttijden en knelpunten binnen de gezondheidszorg. 

Een mogelijke oplossing voor deze uitdaging is taakverschuiving naar ergotherapeuten. 

 

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&searchfor=OP0116-HPR%20&view=1&item=2022OP0116-HPR
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&searchfor=OP0116-HPR%20&view=1&item=2022OP0116-HPR
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?view=1&c=a&searchfor=OP0117-HPR%20&item=2022OP0117-HPR
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?view=1&c=a&searchfor=OP0117-HPR%20&item=2022OP0117-HPR
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Doelstelling 

Het proces van taakverschuiving in de zorg voor patiënten met HOA tussen reumatologen 

en ergotherapeuten in een Noorse gezondheidszorgcontext onderzoeken. 

 

Methoden  

Dit was een kwalitatief onderzoek met meerdere centra. Individuele semigestructureerde 

interviews werden tussen december 2020 en juni 2021 persoonlijk of digitaal afgenomen 

met reumatologen en ergotherapeuten. Ze werden op audio opgenomen en letterlijk 

getranscribeerd.  

 

Conclusie 

De bevindingen laten een unanieme wens zien om de HOA-zorg te verschuiven van 

reumatologen naar ergotherapeuten. Houdingen ten opzichte van HOA als diagnose, 

interpersoonlijke relaties tussen reumatologen en ergotherapeuten, en kennis zijn 

belangrijke facilitators en barrières, die dit proces beïnvloeden. De bevindingen kunnen 

worden gebruikt bij het ontwerpen van nieuwe zorgpaden voor patiënten met HOA.  

 

• OP0118-HPR Gaming for Adherence to Medication using E-health in 

Rheumatoid arthritis (GAMER) study – a randomized clinical trial  

Mr. Bart Pouls, Nederland 

 

Achtergrond 

De effectiviteit van reumamedicatie bij reumatoïde artritis (RA) wordt beperkt, omdat veel 

mensen niet trouw zijn aan het innemen van hun medicatie. Deze medicatietrouw kan 

worden beïnvloed door impliciete opvattingen, die zorgen voor nadelige gevolgen bij het 

innemen van de medicatie. We hebben ons gericht op deze impliciete houdingen met 

behulp van een ‘spel’ (“serious game”). 

 

Doelstellingen 

De effectiviteit van een “serious game” beoordelen in vergelijking met de gebruikelijke 

zorg om de therapietrouw te verbeteren van reumamedicatie bij patiënten met reumatoïde 

artritis (RA). 

 

Methoden 

Er werd een multicenter gerandomiseerde klinische studie uitgevoerd met een follow-

upperiode van 3 maanden. Inclusiecriteria waren: boven de 18 jaar, RA-diagnose, gebruik 

van DMARDs en in bezit van een smartphone/tablet. Alle deelnemers kregen de 

gebruikelijke zorg. Daarnaast werden deelnemers uit de interventiegroep uitgenodigd om 

de ‘serious game’ naar believen te spelen. Het spel werd ontworpen om de houding van 

spelers ten opzichte van medicatie te beïnvloeden. De verzamelde data bestonden uit 

serious game play data, Compliance Questionnaire in Rheumatology (CQR), Beliefs about 

Medication Questionnaire (BMQ), Health Assessment Questionnaire (HAQ) en Rheumatoid 

Arthritis Disease Activity Index (RADAI). 

 

Conclusie 

Deze studie toonde aan dat de “serious game” gedurende drie maanden vaak werd 

gespeeld. Het spelen van het spel verbeterde de therapietrouw niet en beïnvloedde ook 

niet de opvattingen over medicatie of de klinische uitkomsten bij RA-patiënten. 

 

• OP0119-HPR Who accepts or declines an invitation to cardiovascular screening 

– a register study on patients with rheumatoid arthritis 

Ms. Julie Katrine Karstensen, Denemarken 

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?view=1&c=a&searchfor=OP0118-HPR%20&item=2022OP0118-HPR
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?view=1&c=a&searchfor=OP0118-HPR%20&item=2022OP0118-HPR
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?view=1&c=a&searchfor=OP0119-HPR%20&item=2022OP0119-HPR
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?view=1&c=a&searchfor=OP0119-HPR%20&item=2022OP0119-HPR
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Achtergrond 

In het Deense ziekenhuis voor reumatische aandoeningen worden sinds 2011 patiënten 

met reumatoïde artritis (RA) uitgenodigd voor een systematische cardiovasculaire (CV) 

screening, in overeenstemming met de EULAR-aanbevelingen. Patiënten die een hoog of 

zeer hoog risico op CV-sterfte hebben of een bekende CV-ziekte of diabetes mellitus 

hebben, worden uitgenodigd voor een volgend consult na een jaar. Informatie over wie de 

uitnodiging voor CV-screening accepteert of afwijst, kan helpen de screening te 

optimaliseren en af te stemmen op de individuele behoeften. 

 

Doelstellingen 

• Deelname aan de systematische CV-screening door patiënten met RA 

onderzoeken.  

• Verschillen tussen patiënten met een hoog risico die een vervolgscreening 

accepteerden versus zij, die weigerden, onderzoeken. 

• Verschillen in aanvullende CV-risicofactoren, die niet in de vragenlijst waren 

opgenomen, tussen patiënten met een laag versus hoog risico onderzoeken. 

 

Methoden  

Gegevens van alle poliklinische patiënten met RA, verbonden aan het Deense ziekenhuis 

voor reumatische aandoeningen, in de periode 2011-2021 werden opgehaald uit de 

nationale kwaliteitsdatabase voor reumatologie, DANBIO. Verschillen tussen patiënten met 

een mSCORE (≥5%) die een vervolgconsult accepteerden versus zij die weigerden, in 

termen van triglyceriden, langdurige bloedsuikerspiegel, leefstijlfactoren (alcoholgebruik, 

fysiek activiteitsniveau en middelomtrek) en maten van ziekte-impact (pijn, vermoeidheid, 

globale beoordeling van de patiënt, HAQ en EQ-5D-5L) werden geanalyseerd. 

 

Conclusie 

Acht van de tien patiënten met RA accepteerden de eerste uitnodiging voor een CV-

screening consult en 2/3 van de patiënten met een hoog of zeer risico op CV-sterfte 

voldeed aan een vervolguitnodiging. Deze studie kon geen verschillen identificeren tussen 

patiënten met een hoog risico SCORE die een follow-up CV-screening accepteerden versus 

zij die weigerden. Er is behoefte aan het onderzoeken van barrières en faciliterende 

factoren voor de therapietrouw van patiënten aan een CV-screening. 

 

• OP0120-HPR Impact of different types of physical activity programs on 

ankylosing spondylitis: a systematic review and meta-analysis  

Dr. Johanna Sigaux, Frankrijk 

 

Achtergrond  

Spondylitis ankylopoёtica (AS) is een vorm van chronische ontstekingsreuma, die wordt 

gekenmerkt door ontsteking en ankylose van de wervelkolom. Ondanks campagnes, die de 

voordelen van fysieke activiteit (PA) ondersteunen, is het gemiddelde niveau van PA bij 

patiënten met AS laag. 

 

Doelstelling 

Het beoordelen van de werkzaamheid van verschillende soorten programma's voor fysieke 

activiteit (PA) op de activiteit, functie en mobiliteit van mensen met AS.  

 

Methode 

We zochten in de databases van PubMed/Medline, Cochrane Library en Embase naar 

rapporten van gecontroleerde onderzoeken van patiënten met AS met ten minste één 

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&searchfor=OP0120-HPR%20&view=1&item=2022OP0120-HPR
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&searchfor=OP0120-HPR%20&view=1&item=2022OP0120-HPR
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activiteit of functie-uitkomst gepubliceerd tot augustus 2020. De onderzoeken werden 

ingedeeld in 4 dimensies: aerobe, spierkracht, flexibiliteit en neuro-motorische prestaties.  

 

Conclusie 

PA heeft een matig effect op de activiteit en functie bij AS. Programma's met oefeningen 

voor flexibiliteit en spierkracht kunnen een groot effect hebben, vooral voor de mobiliteit 

van de wervelkolom. Programma's met inbegrip van aerobe oefening toonden een 

significante werkzaamheid voor de beweegfunctie. 

 

• OP0121-HPR The self- and shared-management of JIA: A new framework for 

research, policy, and practice  

Dr. Simon Stones, Verenigd Koninkrijk 

 

Achtergrond  

Jeugdreuma (JIA) is een complexe langdurige aandoening, die levenslange behandeling 

vereist. Kinderen en jongeren (CYP) moeten vanaf de diagnose in staat worden gesteld om 

hun gezondheid en welzijn zelf te beheren, terwijl gezinnen moeten worden ondersteund in 

hun rol. Zelf- en gedeelde management (SSM) methoden kunnen hiervoor worden ingezet.  

 

Doelstelling 

Een kader ontwikkelen om zelf- en gedeeld management van jeugdreuma te promoten, bij 

kinderen/jongeren met jeugdreuma, maar ook bij gezinnen en professionals die betrokken 

zijn bij hun gezondheidszorg, welzijn en onderwijs. 

 

Methoden 

Twintig belanghebbenden werden geïnterviewd met behulp van een leraar-leerling-

cyclusbenadering. Gegevens werden geanalyseerd en geïntegreerd in een raamwerk voor 

SSM bij JIA. 

 

Conclusie 

Het JIA-SSM-raamwerk moedigt een verschuiving aan naar een multi-interventie, een 

multidisciplinaire aanpak om kinderen/jongeren en hun families uit te rusten met de 

kennis, vaardigheden en houding om hun gezondheid en welzijn competent te beheren. 

Verder onderzoek wordt aanbevolen om dit raamwerk in de praktijk toe te passen. 

 

• OP0122-HPR Development of a smartphone application for treatment of hand 

osteoarthritis – HAPPY Hands  

PhD Anne Therese Tveter, Noorwegen 

 

Achtergrond  

Internationale aanbevelingen stellen dat alle patiënten met handartrose (HOA) onderwijs 

en training moeten krijgen in ergonomische principes, het gebruik van hulpmiddelen en 

handoefeningen als eerstelijnsbehandeling. Uit onderzoek blijkt echter, dat de kwaliteit van 

de zorg in het algemeen niet optimaal is voor deze patiëntengroep, waarbij maar weinig 

patiënten de aanbevolen eerstelijnsbehandeling krijgen, voordat ze worden doorverwezen 

naar gespecialiseerde gezondheidszorg. 

 

Doelstelling 

De aanbevolen behandeling beschikbaar maken voor patiënten met HOA door het 

ontwikkelen van een gebruiksvriendelijke zelfmanagementapplicatie (HAPPY Hands). 

 

Methoden 

Het ontwikkelingsproces werd in vier fasen uitgevoerd: 1) analyse van informatiebehoeften 

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&view=1&searchfor=OP0121-HPR%20&item=2022OP0121-HPR
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&view=1&searchfor=OP0121-HPR%20&item=2022OP0121-HPR
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&view=1&searchfor=OP0122-HPR%20&item=2022OP0122-HPR
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&view=1&searchfor=OP0122-HPR%20&item=2022OP0122-HPR


 
 

19 

 

en interviews met patiënten; 2) app-illustraties en prototype-ontwikkeling; 3) evaluatie; 

en 4) proeftesten. 

Twee patiëntpartners waren betrokken bij de ontwikkeling van de inhoud van de app. 

Illustraties en een prototype van de app zijn ontwikkeld in vijf iteraties van twee weken 

door het Universitair Centrum voor Informatietechnologie van de Universiteit van Oslo. De 

HAPPY Hands-app werd als pilot getest bij 70 deelnemers, waarbij tegelijkertijd de 

haalbaarheid en bruikbaarheid van de app werd beoordeeld. 

 

Conclusie  

In deze studie hebben we met succes een gebruikersgerichte benadering toegepast om 

een e-zelfmanagement tool te ontwikkelen voor de behandeling van mensen met 

handartrose. De 12 weken durende follow-up in de pilotstudie werd medio mei 2022 

afgerond. 

 

• OP0123-HPR Investigation of the Effects of Upper Extremity Home Exercises on 

Grip Strength, Range of Motion, Activity Performance and Functionality in 

Individuals with Scleroderma  

Ms. Emine Irem Sahin 

 

Achtergrond 

Sclerodermie is een auto-immuunziekte, die de huid en inwendige organen, zoals 

gewrichten, spieren en hart en longen, aantast. Verlies van grijpvermogen en verminderde 

handmobiliteit kunnen één van de belangrijke factoren zijn, die de dagelijkse activiteiten 

van mensen met sclerodermie beïnvloeden.  

 

Doelstelling  

Het onderzoeken van het effect van oefeningen in de bovenste ledematen op het 

bewegingsbereik, de grijpkracht, de activiteits-prestaties en de functionaliteit van de 

gewrichten bij mensen met sclerodermie. 

 

Methoden 

Aan het onderzoek namen deel 46 SSc-patiënten (42 vrouwen, 4 mannen) met een 

gemiddelde leeftijd van 55,52. Patiënten werden gerandomiseerd in een interventie (groep 

1) groep en een controle (groep 2) groep. Groep 1 kreeg 5 dagen per week gedurende 8 

weken thuisoefening van de bovenste ledematen. Groep 2 ontving de voorlichting erover.  

 

Conclusie 

Als resultaat van ons onderzoek heeft het thuisoefenprogramma voor de bovenste 

ledematen een positief effect gehad op de bewegingsuitslag, handgrip en knijpkracht, 

activiteits-prestaties en functionaliteit. In revalidatieprogramma's kunnen oefeningen van 

de bovenste ledematen -niet alleen handoefeningen- effectief zijn om de Range of Motion, 

grijpkracht, activiteits-prestaties en functionaliteit te vergroten. 

 

 

➢ 10:30-12:00: RMD medications: Brush up on your knowledge 

 

Voorzitters: MD, PhD Paul Studenic, Zweden & Ms. Sina Bugeja, Malta 

 

• NSAIDs – when and how to use 

PD Dr. med. Uta Kiltz, Duitsland  

 

Het woord NSAID is de afkorting voor de Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug, een 

ontstekingsremmend medicijn. Er zijn twee groepen NSAIDs: 

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&view=1&searchfor=OP0123-HPR%20&item=2022OP0123-HPR
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&view=1&searchfor=OP0123-HPR%20&item=2022OP0123-HPR
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&view=1&searchfor=OP0123-HPR%20&item=2022OP0123-HPR
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• De traditionele NSAIDs 

• De COX-2 inhibitors 

 

NSAIDs zorgen ervoor dat de enzymen, cyclocoxygenases en daarmee prostaglandines, 

niet of minder aangemaakt worden, waardoor de ontstekingsreactie wordt verminderd. 

Voor de behandeling van reumatoïde artritis (RA) en axiale SpA zijn NSAIDs de eerste 

keuze in medicijnen vanwege hun effectiviteit op de ontstekingsreactie. Ook voor artrose 

kunnen NSAIDs (tijdelijk) worden ingezet, aangezien NSAIDs ook een positieve werking 

hebben op de pijn bij artrose. Daarbij moet wel altijd een afweging gemaakt worden 

tussen de positieve werking en de negatieve aspecten (bijwerkingen en risico’s) van het 

medicijn. 

 

Aanbevelingen 2016 EULAR: 

Bij vroege reumatoïde artritis (RA): starten met een minimale, symptomatische effectieve 

dosis, voor een zo kort mogelijke periode. Na deze periode worden de maag/darm, 

cardiovasculaire en nierfuncties geëvalueerd. 

Bij axiale Spondylartritis (axiale SpA): een maximale dosis als eerstelijns medicatie met 

een benefit/risk evaluatie. Voor patiënten die goed reageren op de NSAID wordt een 

continue behandeling geadviseerd. 

 

In de afgelopen 20 jaar (1999-2019) heeft er een enorme daling in het gebruik van 

NSAIDs plaatsgevonden: bij axiale Spondylartritis (axiale SpA) van 72% naar 42% en bij 

reumatoïde artritis (RA) van 56% naar 32%. De gebruikte cijfers zijn uit Duitsland. Deze 

daling wordt veroorzaakt door het gebruik van biologicals en andere DMARDS. In het geval 

van axiale SpA is er een groot verschil te zien in werking van de NSAIDs ten opzichte van 

mensen, die alleen mechanische rugpijn hebben.  

De effectiviteit van de NSAIDs COX-1 en 2 inhibitoren bij artrose (Lumiracoxib, Celecoxib) 

is statistisch significant. De pijnbeleving neemt af en de beweeglijkheid neemt toe. 

 

Omdat NSAIDs de enzymen cyclooxygenases (COX-en, ook bekend als prostaglandine-H-

synthases of prostaglandine-endoperoxidesynthases) remmen, heeft dit ook gevolgen voor 

de aanmaak van maagzuur, de hoeveelheid bloed dat door de nieren gaat en de mate van 

samenklontering van bloedplaatjes. Hierdoor hebben NSAIDs bijwerkingen op het 

maagdarmstelsel, de nieren en hart- en bloedvaten. Dit moet dan ook goed in de gaten 

gehouden worden.  

 

Hieronder staan de belangrijkste conclusies van deze presentatie: 
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• Glucocorticoids – Do these old drugs still have a benefit? 

Prof. Dr. Frank Buttgereit, Duitsland 

 

Glucocorticoïden (GC’s, zoals prednison) worden nog steeds gebruikt in de reumatologie, 

zoals bij reumatoïde artritis (RA), vasculitis, systemische lupus erythematodes (SLE) en 

jicht en wel om de volgende redenen: 

• Een snelle werking op: 

o Klinische symptomen van de ontsteking (minder zwelling en pijn en een 

verbeterde functie van het gewricht). 

o Remming van radiografische verslechtering (bij RA). 

• Een vermindering van de negatieve systemische effecten van de ontsteking (en de 

gevolgen daarvan), zoals: 

o Metabolisme van vetten en koolhydraten (hart – en vaatziekten). 

o Bot (osteoporose). 

o Gemoedsstemming. 

• Een verbetering van de verdraagbaarheid van DMARDs. 

 

Helaas heeft het gebruik van glucocorticoïden ook bijwerkingen en daardoor nadelen, zoals 

kans op: 

• osteoporose; spierzwakte; oedeem; veranderingen in het vet- en glucose 

metabolisme; katabolisme; meer risico op infecties; staar; etc. 

 

Uiteraard is de mate van bijwerkingen afhankelijk van de dosering en hoelang de 

glucocorticoïden (GC’s) worden gebruikt. Hieronder zijn de voordelen en nadelen van 

glucocorticoïden nog in een afbeelding weergegeven: 
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Waar maken reumapatiënten/artsen zich de meeste zorgen om bij het gebruik van 

glucocorticoïden (GC’s)? De kans op het krijgen van: 

- Osteoporose. 

- Diabetes. 

- Gewichtstoename. 

- Hoge bloeddruk. 

- Infecties. 

- Cardiovasculaire aandoeningen. 

 

Door het gehele scala aan ernstige bijwerkingen is de tolerantie voor het gebruik van GC 

de afgelopen 50 jaar dramatisch afgenomen, tot categorische afwijzing aan toe. 

 

In de afgelopen jaren is het gebruik van glucocorticoïden (GC’s) bij reumatische 

aandoeningen veel besproken geweest. De huidige overeenstemming die er nu is, zegt: 

Zoveel glucocorticoïden als nodig, maar wel zo min mogelijk als het kan. 

(As much glucocorticoid as necessary, but as little as possible should be used). 

 

Een onderzoek naar het afbouwen van 5 mg/dag prednison bij mensen met RA, die in 

remissie zijn gekomen, laat zien dat in de groep, die doorging met 5 mg/dag prednison 

minder mensen een opvlamming kregen, in tegenstelling tot de mensen in de groep, die 

de prednison aan het afbouwen waren. Ook waren minder mensen met afgebouwde 

prednison nog steeds succesvol met hun behandeling met medicijnen. Een ander zelfde 

soort onderzoek maar dan bij mensen met SLE laat dezelfde resultaten zien. 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat doorgaan met inname van 5 mg prednison per dag, 

vergeleken met het afbouwen van de 5 mg/dag prednison, zorgt voor: 

• Minder opvlammingen. 

• Langere tijd voordat de eerste opvlamming optreedt. 

• Geen verschil in gewrichtsschade of bijwerkingen. 

 

Bij een dosering van 5 mg/dag prednison geldt voor de meeste mensen, dat de voordelen 

opwegen tegen de nadelen. Een veilige dosis GC’s van 5 mg per dag of minder verhoogt 

de voordeel/risico ratio in het voordeel van het hebben van de therapie. 

Bij een dosering van 7,5 mg/dag prednison is de balans van de voordelen en nadelen 

patiënt-afhankelijk: het is afhankelijk van de aanwezigheid of afwezigheid van eventuele 

risicofactoren en/of preventieve maatregelen. 

Bij een dosering van 10 mg/dag prednison wegen de voordelen vaak minder goed op 

tegen de nadelen voor de meeste mensen. 

 

Samengevat: Lage doses glucocorticoïden (GC’s) geven meer voordelen dan nadelen voor 

de meerderheid van de patiënten. Bijwerkingen nemen toe bij meer risicofactoren bij 

andere aandoeningen of het negeren van preventieve maatregelen. Het toepassen van 

preventieve maatregelen of het afwezig zijn van comorbiditeiten verhoogt het voordeel, de 

kans op succes en verlaagt het risico op bijwerkingen. 

 

Uit een recent onderzoek naar de voordelen en nadelen van het gebruik van 5 mg 

prednison per dag bij personen ouder dan 65 jaar en met een actieve RA, blijkt dat: 

• Een lage dosering prednison (5 mg per dag) zorgt voor een snellere en betere 

onderdrukking van de RA. 

• De belangrijkste bijwerking meer kans is op (niet ernstige) infecties. 

 

Conclusie 
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De therapie met lage doses prednison was effectief. Er was veel minder reuma activiteit 

(DAS28) en veel meer controle over de ziekteactiviteit. 

De bijwerkingen in de groep met prednison zijn waargenomen bij 60% van deelnemers in 

de groep, maar de heftigheid van de bijwerkingen was veel lager dan die van de 

bijwerkingen in de placebogroep met de standaard medicatie.  

 

Kortom: een lage dosis glucocorticoïden (GC’s) heeft veel meer voordelen dan nadelen bij 

langdurig gebruik voor mensen met RA, ook voor de kwetsbare groep ouderen van 65+. 

De lage dosering tempert de reumatoïde artritis (RA) activiteit, maar ook de heftigheid van 

de bijwerkingen van de csDMARDS en NSAIDs! 

 

• Conventional synthetic DMARDs (csDMARD) – A milestone in therapy 

Dr. Alessia Alunno, Italië 

 

Het woord DMARD betekent ‘Disease Modifying Anti-Rheumatic Drug’ en het zijn 

medicijnen, die de oorzaak van de reumatische aandoening beïnvloeden. Binnen de 

DMARDs zijn er twee soorten: 

• Synthetische csDMARDs: 

o Conventionele DMARDS. 

o Gerichte synthetische DMARDs. 

• Biologische DMARDs. 

 

De allereerste conventionele synthetische csDMARDs zijn bij toeval ontdekt en zijn: 

• Goudinjecties. 

• Sulfasalazine. 

• Anti-malaria middelen, zoals chloroquine en hydroxychloroquine. 

 

De belangrijkste regels bij vrouwen, wat betreft vruchtbaarheid zijn: 

• Vrouwen met een reumatische ziekte hebben meer kans om zwanger te worden en 

op een veilige geboorte, als de reumatische ziekte rustig is (in remissie). 

• De meeste conventionele synthetische csDMARDs beïnvloeden de vruchtbaarheid 

niet, alleen met cyclofosfamide moet worden opgepast. 

 

De belangrijkste regels bij mannen, wat betreft vruchtbaarheid zijn: 

• Mannen moeten stoppen met sulfasalazine, minimaal 3 maanden, voordat ze willen 

proberen om kinderen te krijgen met hun partner. 

• Ook cyclofosfamide heeft invloed op de vruchtbaarheid. 

• Voor de andere csDMARDS zijn geen harde bewijzen gevonden, dat deze invloed 

hebben op de vruchtbaarheid van de man. 

 

In onderstaande tabel staat weergegeven welke medicijnen veilig tijdens zwangerschap 

gebruikt kunnen worden en welke niet. 

 

Tabel 1: Vergelijking van consensus bij adviezen en richtsnoeren over de veiligheid van 

geneesmiddelen tijdens de zwangerschap. 

 

 American College 

of Rheumatology 

ACR (2019) 

EULAR (2016) ACOG (2019) British Society of 

Rheumatology 

(2016) 

Hydroxychloroquine Compatible Low risk Low risk Low risk 

Sulfasalazine Compatible Low risk Low risk Low risk 

Azathioprine Compatible Low risk Low risk Low risk 

Tacrolimus Compatible Low risk -- Low risk 

Cyclosporine Compatible Low risk Low risk Low risk 
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Methotrexate 

Incidence of birth 

defects: 6-10% 

Incidence of 

pregnancy loss: 40% 

Not compatible High risk High risk High risk 

Leflunomide Not compatible High risk High risk High risk 

Mycophenolate 

Incidence of birth 

defects: ± 25% 

Incidence of 

pregnancy loss: 40-

45% 

Not compatible High risk High risk High risk 

Cyclophosphamide Not compatible High risk, may 

be justified, if 

life- 

threatening 

conditions in 

second and 

third trimesters 

High risk High risk 

 

Het is vooral belangrijk om met de arts te overleggen als je zwanger zou willen worden. 

 

De richtlijnen, die gehanteerd worden voor csDMARDs in combinatie met borstvoeding, zijn 

in onderstaande tabel weergegeven. 

 

Tabel 2: Vergelijking van consensus bij adviezen en richtsnoeren over de veiligheid van 

geneesmiddelen tijdens de borstvoeding. 

 

Hydroxychloroquine Compatible Low risk Low risk Low risk 

Sulfasalazine Compatible Low risk Low risk Low risk 

Azathioprine Compatible Low risk Low risk Low risk 

Tacrolimus Compatible Low risk -- Low risk 

Cyclosporine Compatible Low risk Low risk Low risk 

Methotrexate 

 

Not compatible Inadequate 

information 

High risk High risk 

Leflunomide Not compatible Inadequate 

information 

Inadequate 

information 

Inadequate 

information 

Mycophenolate 

 

Not compatible Inadequate 

information 

Inadequate 

information 

High risk 

Cyclophosphamide Not compatible Inadequate 

information 

Compatible High risk 

 

Doordat de conventionele csDMARDS het immuunsysteem onderdrukken, moeten infecties 

vooral worden voorkomen. Dit kan onder andere gedaan worden door het geven van 

vaccinaties.  

Voor vaccinaties gelden de volgende belangrijke richtlijnen: 

• Er moet een gepersonaliseerd vaccinatieprogramma zijn. 

• De vaccinaties moeten bij voorkeur gegeven worden in een rustige periode van de 

reumatische ziekte. 

• De vaccinaties moeten bij voorkeur gegeven worden voorafgaand aan een 

geplande immuun-onderdrukking. 

 

• Biologics and Jaks – are Jaks a further improvement and better for me? 

Felice Rivellese, MD, PhD - Verenigd Koninkrijk 
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In onderstaande tijdlijn is de ontwikkeling in de tijd te zien van verschillende soorten 

reumamedicijnen, inclusief de biologische medicijnen en JAK-remmers. 

 

 

 
In onderstaande afbeelding is te zien dat de biologische medicijnen behandelingen zijn, die 

ingrijpen op een speciaal punt (doel) in het afweersysteem en niet, zoals de conventionele 

reumamedicijnen (DMARDs), op het gehele immuunsysteem. 

 

Figure: Targeted treatment: Biologics 
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De biologische medicijnen remmen de hoeveelheid: 

• Cytokines (TNF, IL1, IL6) of 

• Immuuncellen (B-cellen of T-cellen).  

 

In de volgende tabel is weergegeven wat de werking is van de verschillende biologische 

medicijnen. Ook staat aangegeven voor welke reumatische ziektes de verschillende 

biologische medicijnen gebruikt kunnen worden. 

 

Targeted treatments: Biologics 

 

Rationale Drug class Development 

target 

First 

RAID 

tested 

First RAID 

adopted/ approved 

Additional 

trials 

Drugs tried 

Cytokine 

signaling 

IL-1 inhibitor Sepsis RA RA  

(Anakinra 2001) 

pSS Anakinra, 

Canakinumab 

TNF inhibitor Sepsis RA RA  

(Etanercept 1998) 

AS, PsA, 

SLE, pSS 

Etanercept, 

Infliximab, 

Adalimumab, 

Certolizumab pegol, 

Golimumab 

IL-6 inhibitor RA RA RA (Tocilizumab 

2010) 

SLE, AS, 

PsA 

Tocilizumab, 

Sarilumab, 

Vobarilizumab, 

Sirukumab, 

PF-04236921, 

Clazakizumab 

IL-17 inhibitor Plaque 

psoriasis, RA, 

Uveitis 

RA PsA, AS 

(Secukinumab 2016) 

DLE Secukinumab, 

Ixekizumab, 

Brodalumab 

IL-12 -- IL-23 

inhibitor 

Psoriasis PsA PsA (Ustekinumab 

2013) 

AS, SLE, 

RA 

Ustekinumab, 

Guselkumab, 

Risankizumab, 

Tildrakizumab 

T cells 

and B 

cells 

Co-stimulation 

modulator 

RA RA RA (Abatacept, 2005) SLE, AS, 

PsA, pSS 

Abatacept 

Anti-CD20 

antibody 

CLL RA RA (Rituximab 2006) SLE, PsA, 

AS, pSS 

Rituximab 

BAFF inhibitor RA RA SLE (Belimumab 

2011) 

pSS Belimumab, 

Tabalumab, 

Blisibimod, Atacicept 

 

 

JAK-remmers 

JAK-remmers zijn de nieuwste soorten reumamedicijnen en vallen onder de categorie 

‘targeted synthetische DMARDs’. Het zijn synthetische medicijnen, omdat ze niet door 

levende organismen gemaakt worden, maar in het laboratorium en omdat ze heel gericht 

een specifiek onderdeel van het immuunsysteem remmen.  

Waar biologische medicijnen de cytokines remmen, blokkeren de JAK-remmers de 

boodschappen, die de cytokines in de cel afleveren. Aangezien cytokines verschillende 

JAK-poorten gebruiken om hun boodschappen de cel in te krijgen, zijn er verschillende 

soorten JAK-remmers.  

 

Zie hieronder de tabel JAK inhibitors. 
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In onderstaande figuur is in een tijdslijn te zien wanneer, welke JAK-remmer goedkeuring 

heeft ontvangen van de FDA (Amerika) en van de EMA (Europa) en voor welke aandoening 

dat is geweest.  
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Door de komst van de biosimilars zijn de kosten van de biologische medicijnen enigszins 

onderdrukt, waardoor deze behandelingen meer toegankelijk zijn geworden voor iedereen. 

 

De toekomst van de medicijnen tegen reuma zal mogelijk op het gebied zijn van: 

• Medicijnen met een andere werking, zodat ook mensen die tot op heden geen baat 

hebben van de huidige beschikbare medicijnen, toch geholpen kunnen worden. 

• Medicijnen, die de ziekte genezen. 

• Medicijnen die weefsel kunnen opbouwen (als behandeling voor artrose). 

• Verbeteren van het gebruik van de huidige beschikbare medicijnen. 

 

Tot op heden blijft het vinden van de juiste reumamedicatie voor een specifiek persoon 

helaas gebaseerd op 'trial and error’ (zie onderstaande figuur). De kans dat een medicijn 

niet gaat werken, is groter naarmate er al meer reumamedicijnen zijn uitgeprobeerd.  

Het is tot op heden niet te voorspellen welk medicijn wel zal gaan werken en welk niet. 

Helaas is 5-20% van de reumapatiënten ongevoelig voor de meeste beschikbare 

reumamedicijnen. 

 

Wellicht dat in de toekomst meer onderzoek gedaan moet worden naar de invloed van 

fibroblasten (cellen in het bindweefsel, die o.a. collageen aanmaken) bij een reumatische 

aandoening. 

➢ 12:00-13:30: PARE poster tour (poster 1-5)  

 

Voorzitters: MD, PhD Paul Studenic, Zweden & Ms. Sina Bugeja, Malta 

 

• POS0083-PARE Driving improvement in axial Spondylarthritis services: the use 

of Quality Improvement approaches and tools 

Dr. Dale Webb, Verenigd Koninkrijk 

 

Achtergrond 

In het Verenigd Koninkrijk wordt sinds eind jaren ’80 veel gedaan aan het verbeteren van 

de kwaliteit van de gezondheidszorg met de Quality Improvement methods (Q1). In de 

reumatologie bleef dat echter wat achter. QI geeft tools, waarmee verbeteringen kunnen 

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?view=1&c=a&searchfor=POS0083-PARE&item=2022POS0083-PARE
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?view=1&c=a&searchfor=POS0083-PARE&item=2022POS0083-PARE
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worden doorgevoerd, zoals ‘Plan-do-study-act’, een methode om kleine wijzigingen door te 

voeren, te controleren en te verbeteren, waar nodig. 

Het programma bestaat uit 4 pijlers: 

• Onderwijs. 

• Deelnemers krijgen tijd voor het programma. 

• Mogelijkheden om meer samen te werken. 

• Begeleiding bij verbetering en doorvoeren. 

 

Doel 

De Britse National Axial Spondyloarthritis Society heeft een programma opgezet om deze 

QI-methodes in te zetten voor axiale SpA (axiale spondyloartritis). Doel: om de zorg en 

dienstverlening bij axiale SpA te verbeteren door het gebruik van kwaliteit verhogende 

methoden.  

 

Methoden 

Eind 2019 werden zes reuma-afdelingen geselecteerd om deel te nemen in de eerste 

groep. Zij kregen trainingen voor verschillende QI-methodes. Daarbij kregen ze 

gereedschappen om veranderingen te ontwikkelen en door te voeren. Hierbij werkten de 

verschillende afdelingen nauw samen.  

 

Conclusie 

Een gestructureerd programma helpt zorgmedewerkers om betrokken te blijven, 

veranderingen aan te brengen, snellere diagnoses na te streven en de zorg te verbeteren.  

 

• POS0084-PARE Impact of osteoarthritis on patient quality of life: is there an 

evolution between the 2013 and 2021 large-scale surveys “Stop Osteoarthritis” 

conducted in France and Belgium? 

MD, PhD Laurent Grange, Frankrijk 

 

Achtergrond 

Artrose (osteoarthritis) is de meest voorkomende vorm van reuma en raakt meer dan 500 

miljoen mensen wereldwijd. Artrose heeft als kenmerken pijn en stijfheid in de gewrichten, 

afbraak van het kraakbeen en beperking van de fysieke activiteiten van de patiënt.  

In 2013 werd in Frankrijk een onderzoek uitgevoerd, dat is gepresenteerd tijdens het 

EULAR congres in 2014. Hieruit bleek hoe groot de impact van artrose is op de kwaliteit 

van leven van de patiënt in Frankrijk en België.  

 

Doel 

Onderzoeken of de last, die mensen ervaren door artrose, gewijzigd is sinds 2013.  

Dit is gedaan via dezelfde enquête als in 2013, die werd herhaald in Frankrijk/België 

tussen 2019 en 2021 (N=3465). Deze studie was gericht op het beoordelen van de impact 

van artrose op de kwaliteit van leven van de patiënt. 

 

Methoden 

Een enquête werd verspreid in Frankrijk en België. Deze werd door bijna 3500 mensen 

ingevuld. 

 

Conclusie 

Artrose heeft grote invloed op het sociale leven van mensen, zoals het effect op de 

mentale gezondheid van de patiënten, op relaties en op hoe goed men slaapt.  

Ten opzichte van 2013 is er geen vooruitgang in de kwaliteit van leven van mensen met 

artrose te zien. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door een tekort aan middelen voor 

onderzoek naar nieuwe behandelingen. 

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&searchfor=POS0084-PARE&view=1&item=2022POS0084-PARE
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&searchfor=POS0084-PARE&view=1&item=2022POS0084-PARE
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&searchfor=POS0084-PARE&view=1&item=2022POS0084-PARE
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• POS0086-PARE Patient preferences for systemic lupus erythematosus 

treatments: a discrete choice experiment 

Ms. Hannah Collacott, Verenigd Koninkrijk 

 

Achtergrond 

Systemische Lupus Erythematodes (SLE) kan zeer diverse symptomen geven. Symptomen 

als vermoeidheid, gewrichtspijn en huidafwijkingen kunnen het leven van de patiënt flink 

beïnvloeden. De medicijnen, die gebruikt worden om SLE te behandelen, kunnen ook nog 

(ernstige) bijwerkingen geven. Dit alles beïnvloedt de kwaliteit van leven van de patiënten 

met SLE. 

 

Doel 

Het kwantificeren van het belang van verschillende SLE-behandelingsresultaten en de 

afwegingen, die patiënten bereid zijn te maken tussen deze uitkomsten. 

 

Methoden 

Een online onderzoek onder volwassenen met SLE in de Verenigde Staten.  

Bij dit onderzoek werden de deelnemers keuzes voorgelegd tussen hypothetische 

behandelingen. 

 

Conclusie 

Deze manier van onderzoeken biedt inzicht in de voorkeuren van patiënten bij 

behandelingen. Patiënten vinden het tegen gaan van symptomen belangrijker dan het 

verminderen van risico’s van de behandeling. Patiënten vinden het verminderen van 

gewrichts- en spierpijnen het belangrijkste, gevolgd door het verminderen van huiduitslag 

en jeuk. Patiënten zijn bereid hiervoor een hoger risico te lopen door de bijwerkingen van 

de behandeling.  

 

• POS0087-PARE Improved Self-Management in Patients with Osteoporosis and 

Inflammatory Arthritis 

Ms. Isabelle Steeb, Zwitserland 

 

Achtergrond 

Zelfmanagement vaardigheden voor patiënten met inflammatoire artritis of osteoporose 

worden in Zwitserland als belangrijk gezien. Maar er is nog verbetering mogelijk. De 

Zwitserse Liga tegen Reuma heeft nu een uitgebreid zelfmanagement programma 

ontwikkeld voor patiënten. Het zelfmanagement programma is ontwikkeld voor patiënten 

met inflammatoire artritis en osteoporose. 

 

Doel 

Het belangrijkste doel van het programma is het verhogen van de kwaliteit van leven en 

gezondheid voor patiënten met inflammatoire artritis en osteoporose. 

 

Methoden 

Personeel in reumatologische klinieken en in huisartsenpraktijken wordt opgeleid om 

patiënten te helpen hun zelfmanagement vaardigheden te versterken. Door middel van 

vragenlijsten op 3 verschillende momenten worden data verzameld en analyses gedaan 

om te bepalen wat het effect hiervan is. 

 

Conclusie 

Na afloop van het programma bleek dat: 

- de zelfmanagementvaardigheden van de patiënten verbeterd zijn. 

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&searchfor=POS0084-PARE&view=1&item=2022POS0084-PARE
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&searchfor=POS0084-PARE&view=1&item=2022POS0084-PARE
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?view=1&c=a&searchfor=POS0087-PARE%20&item=2022POS0087-PARE
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?view=1&c=a&searchfor=POS0087-PARE%20&item=2022POS0087-PARE
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- de ziekteactiviteit en de pijn zijn verlaagd. 

 

• POS0088-PARE Changes in Patient-Reported Outcome Scores During COVID-19 

Pandemic: Data form the ArthritisPower Registry 

Ms. Kelly Gavigan, Verenigde Staten 

 

Achtergrond 

De COVID-19-pandemie heeft bezorgheid veroorzaakt bij patiënten met auto-

immuunziekten en reumatische aandoeningen als gevolg van een verhoogd risico op 

infectie en verhoogde isolatie door social distancing. ArthritisPower uit de Verenigde Staten 

heeft hier onderzoek naar gedaan.  

 

Doel 

Inzicht krijgen in de impact van de Covid-19 pandemie op reumapatienten op het gebied 

van o.a. mentale, fysieke en sociale gezondheid. 

 

Methoden 

Maandelijks controleren van een aantal patiënten met reumatische ziekten. Hierbij werd 

gekeken naar punten als pijn, vermoeidheid, slaapritme, lichamelijk functioneren, 

bezorgdheid, depressie en eenzaamheid. 

 

Conclusie 

In de loop van de tijd waren de effecten van de beschikbaarheid van vaccins, boosters en 

van de opkomst van de omicron variant zichtbaar. De fysieke gezondheid wijzigde niet, 

maar wat betreft de mentale en sociale gezondheid waren effecten meetbaar.  

 

 

➢ 12:00-13:30: PARE poster tour (poster 6-9)  

 

Voorzitters: MD, PhD Paul Studenic, Zweden & Ms. Sina Bugeja, Malta 

 

• POS0090-PARE Organization, influence, and impact of patient advisory board 

representation in private rehabilitation institutions – an explorative cross-

sectional study 

Mr. Joachim Sagen, Noorwegen 

 

Achtergrond 

Patiëntparticipatie (PP), georganiseerd in Patiënten Advies Raden (PAB's), is een wettelijk 

onderdeel van de zorginstellingen in Noorwegen. Er is een beperkte overeenstemming over 

hoe PAB's op een zinvolle manier kunnen worden ingeschakeld. Er is ook meer kennis 

nodig over hoe PAB-vertegenwoordigers de patiëntbetrokkenheid (PE) ervaren. 

 

Doelstellingen 

Onderzoeken hoe PAB-vertegenwoordigers deelnemen aan PAB's met betrekking tot 

organisatie, invloed en impact op besluitvormingsprocessen en dienstverlening. 

 

Methoden 

PAB-vertegenwoordigers werden gerekruteerd uit revalidatie-instellingen, die alle vier de 

gezondheidsregio's in Noorwegen vertegenwoordigen, en vulden een PE-evaluatietool in. 

De tool is getest op betrouwbaarheid en inhoudsvaliditeit en geeft goede resultaten. De 

tool omvat 35 items, waaronder vier hoofddomeinen, beleid en praktijk, samenwerking,  

participatiecultuur en invloed en impact, die antwoorden op PE-niveaus opleverden. 

Categorische gegevens werden samengevat tot modale scores met behulp van frequenties 

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?searchfor=POS0088-PARE&view=1&c=a&item=2022POS0088-PARE
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?searchfor=POS0088-PARE&view=1&c=a&item=2022POS0088-PARE
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&view=1&searchfor=POS0090-PARE&item=2022POS0090-PARE
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&view=1&searchfor=POS0090-PARE&item=2022POS0090-PARE
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&view=1&searchfor=POS0090-PARE&item=2022POS0090-PARE
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en percentages en antwoordcategorieën werden ingeklapt van vijf naar drie. De 

samengevouwen categorieën werden onderverdeeld in PE-niveaus; barrière, intermediair 

en facilitator (tabel 1). De reacties in de vrije velden werden geanalyseerd volgens de 

principes van de manifeste inhoudsanalyse, samengevat en gebruikt om de resultaten van 

de scores compleet te maken. Reacties in de vrije velden werden geanalyseerd met 

Quirkos. 

 

Tabel 1 

 
 

Resultaten 

Van de 150 gecontacteerde PAB-vertegenwoordigers hadden 47 mensen (32%) 

gereageerd. De gemiddelde leeftijd van PAB-vertegenwoordigers was 60,5 (min-max 30 - 

80), 62% was vrouw en een meerderheid (81%) had eerdere ervaring met PP. Uit de 

resultaten bleek, dat 75% van de deelnemers het ermee eens waren, dat de 

patiëntgerichte zorg werd versterkt als gevolg van PE. Drie van de vier hoofddomeinen 

scoorden, wat wijst op een faciliterend PE-niveau (tabel 1). Het domein, invloed en impact 

scoorden met een gemiddeld PE-niveau. Wat betreft invloed en impact, wist de helft van 

de deelnemers niet of PE-input managementbeslissingen had beïnvloed en 60% had zelden 

PE-bijdragen geïdentificeerd. De resultaten van de vrije-velden analyses lieten zien dat PE 

zeven keer werd gecodeerd als een facilitator en 26 keer als een barrière voor PE. De 

meest voorkomende barrière was de uitsluiting van PAB (13 codes) en de meest 

gecodeerde facilitator was opname van de PAB (3 codes). 

 

Conclusie 

Uit bevindingen blijkt dat PAB-vertegenwoordigers tevreden zijn over de manier waarop 

revalidatie-instellingen PAB's organiseren. Onduidelijke naleving van de waarden en 

principes van patiëntparticipatie kan de invloed en zichtbaarheid van PE-bijdragen 

belemmeren. 

 

• POS0091-PARE MIG-network – a network for people with rheumatism aged 35-

55 years 

Ms. Britt Schmidt Andersen, Denemarken 

 

Achtergrond 

Het MIG-netwerk ("MIG" is een afkorting voor "Midt i gigt", wat zowel "Midden in de 

reuma" als mid-life betekent. MIG betekent ook "ME" in het Deens). 

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?searchfor=POS0091-PARE&view=1&c=a&item=2022POS0091-PARE
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?searchfor=POS0091-PARE&view=1&c=a&item=2022POS0091-PARE
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De bestaande aanbiedingen en activiteiten van de Danish Rheumatism Association zijn 

primair gericht op de leeftijdsgroep boven de 60 jaar. Jongere leden vinden het vaak 

moeilijk om zich thuis te voelen bij de Danish Rheumatism Association en zichzelf als 

onderdeel van die bepaalde leeftijdsgroep te zien. Ze missen activiteiten, waar ze hun 

leeftijdsgenoten kunnen ontmoeten, die dezelfde uitdagingen in het leven doormaken.  

 

Doelstellingen 

Het doel van het MIG-netwerk is het creëren van een forum voor mensen met reuma, 

ongeveer tussen de 35 en 55 jaar oud. Het netwerk richt zich op het leven met reuma en 

hoe de balans te houden tussen werk, gezinsleven en de ziekte. Het uiteindelijke doel was 

om een community te creëren op basis van netwerken, gedeelde ervaringen en relevante 

kennis van zowel elkaar als zorgprofessionals. 

 

Methoden 

Allereerst moest de leeftijdsgroep er vanaf het begin bij worden betrokken, dus werden er  

in eerste instantie een reeks interviews gehouden om hun behoeften en wensen te leren 

kennen. Daarna werd een groep van vijf vrijwilligers betrokken, die ermee instemden om 

mee te werken aan het definiëren van de doelstellingen en activiteiten en het opstarten 

van het netwerk. 

 

Inhoud netwerk  

I) Een online gebaseerd netwerk met maandelijkse webinars op het platform Zoom, waar 

verschillende gezondheidsprofessionals praten over relevante onderwerpen. Het voor de 

hand liggende voordeel was, dat mensen uit het gehele land konden deelnemen, vanaf hun 

bank, zonder zich te hoeven verkleden en te reizen na een lange dag vol verplichtingen. 

 

II) De Danish Rheumatism Association heeft een app gemaakt voor hun 

vrijwilligersgemeenschap. In deze app krijgen de leden van MIG "een ruimte van bronnen" 

aangeboden, waar ze nieuws over het laatste onderzoek en ander relevant nieuws kunnen 

vinden. Ook kunnen de leden vragen stellen en schriftelijk advies en goede ideeën met 

elkaar delen. 

 

III) Last but not least was het voor de vrijwilligers belangrijk om één of twee keer per jaar 

fysieke bijeenkomsten aan te bieden. Ze verlangen ernaar om elkaar te ontmoeten, samen 

te lachen en hun verhalen en ervaringen over het leven met reuma te delen. Deze 

bijeenkomsten hebben altijd lezingen van bijvoorbeeld reumatologen, wetenschappers, 

fysiotherapeuten of psychologen. 

 

Resultaten 

De deelnemers aan de online webinars waren zeer tevreden over de professionele 

presentaties en vonden ze erg nuttig. Tegelijkertijd kregen ze handige tools om het leven 

met reuma gemakkelijker te maken, maar het was moeilijk om een intieme ruimte te 

creëren. Voor velen was en is het moeilijk om persoonlijke gevoelens van onzekerheid en 

ontoereikendheid voor de camera te delen in een Zoom-vergadering. De "room of 

resources" op onze app heeft slechts een zeer kleine groep mensen betrokken, ondanks 

een grote inspanning van onze vrijwilligers. 

 

De fysieke bijeenkomsten zijn een groot succes. Ze hebben voorzien in een behoefte, 

waaraan nog niet eerder was voldaan. De deelnemers hebben genoten van de 

professionele lezingen, maar nog meer van het sociale netwerk. Dus nu hebben de 

bijeenkomsten minder lezingen en is er ruimte voor meer netwerken in het programma. 

Omdat het leven met een chronische ziekte het gehele gezin en het netwerk kan schaden, 
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hebben we ook voldaan aan de behoefte om naasten uit te nodigen om deel te nemen aan 

de vergaderingen en hebben we ervoor gezorgd dat ze hun eigen workshop met een 

psycholoog hebben. 

 

Conclusie 

Het MIG-netwerk is logisch! En het komt tegemoet aan de behoefte van mensen met een 

chronische ziekte om leeftijdsgenoten in dezelfde levenssituatie te ontmoeten. Het blijkt 

lastiger dan gewenst om een online community te creëren, terwijl de fysieke ontmoetingen 

voor sterke relaties hebben gezorgd op een heel ander niveau. 

 

Het netwerk gaat landelijk door met zowel de digitale als de fysieke activiteiten. Het doel is 

ook om lokaal vrijwilligers te werven, zodat zij lokale activiteiten kunnen initiëren. 

 

• POS0085-PARE Current needs, impact and perspective of patients with 

ankylosing spondylitis and psoriatic arthritis 

Mr. Pedro Plazuelo-Ramos, Spanje 

 

Achtergrond 

De impact van spondyloartritis (SpA) en artritis psoriatica (PsA) is enorm. 

 

Doelstellingen 

Analyseren bij patiënten met SpA en PsA de huidige 1) behoeften, 2) ziekte-impact, en 3) 

mening van patiënten over behandelingen, relatie tussen patiënt en arts en ziekte-

informatie. 

 

Methoden 

Het nationale onderzoek werd gepromoot door CEADE (de Spaanse coördinator van de 

spondyloartritis verenigingen). Er werd een multidisciplinaire werkgroep opgericht 

bestaande uit 1 reumatoloog, 2 patiënt-leden van CEADE met SpA en PsA en een 

methodoloog. Ze ontwierpen een gestructureerd onderzoek (20 minuten lang) in 

elektronisch formaat, dat kon worden beantwoord door patiënten met SpA en PsA van 18 

jaar of ouder. De enquête werd gelanceerd op 28 april 2021, waarbij gebruik werd 

gemaakt van CEADE-kanalen om te communiceren met leden en volgers en werd 

afgesloten op 30 juni 2021. Er werden socio-demografische en klinische variabelen 

verzameld (leeftijd, geslacht, ziekteduur en behandelingen) en variabelen gerelateerd aan 

de doelstellingen. Er werd daarna een beschrijvende analyse uitgevoerd. 

 

Resultaten 

Het onderzoek omvatte 543 patiënten met SpA (55% spondylitis ankylopoёtica, 86% 

vrouwen, 61% in de leeftijd van 48-64 jaar, 25% met biologische therapieën) en 291 

patiënten met PsA (89% vrouwen, 73% in de leeftijd van 48-64 jaar, 40% met biologische 

therapieën). Het gerapporteerde niveau van vermoeidheid, ochtendstijfheid en 

slaapproblemen van patiënten met SpA en PsA was aanzienlijk. Op een schaal van 0 (geen 

symptomen) tot 10 (veel symptomen) waren de gemiddelden groter dan 8. Bijna 80% van 

de patiënten met SpA beschreef lage rugpijn in de afgelopen maand en 82,5% van de 

patiënten met PsA beschreef pijn, stijfheid en/of artritis op de knieën, enkels, voeten en/of 

handen en 51% had dactylitis. Met betrekking tot de dagelijkse activiteiten waren het 

beoefenen van lichaamsbeweging en het schoonmaken van het huis de grootste 

uitdagingen bij patiënten met SpA en PsA. We ontdekten dat 70-74% van deze patiënten 

zich zorgen maakten over pijn en 60-66% over het verlies van mobiliteit en autonomie. De 

impact van de ziekte op het werk was over het algemeen zeer hoog. De mate van 

tevredenheid over de behandelingen was laag in SpA, gemiddeld 5,5 (schaal van 0 geen 

tevredenheid tot 10 zeer tevreden), en matig in PsA, gemiddeld 6,2. Over alle 

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&searchfor=POS0085-PARE&view=1&item=2022POS0085-PARE
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&searchfor=POS0085-PARE&view=1&item=2022POS0085-PARE
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behandelingen heen was de tevredenheid hoger met biologische therapieën in vergelijking 

met de klassieke synthetische ziekte modificerende anti-reumatische geneesmiddelen in 

beide ziektegroepen. Veel patiënten (70,2% met SpA en 66% met PsA) waren gewend om 

elke dag met pijn te leven. Veel van de deelnemers aan het onderzoek (meer dan 50%) 

hoopten, dat behandelingen hen zouden helpen om hun kwaliteit van leven te herstellen 

en pijn, stijfheid en vermoeidheid te verminderen.  

Orale behandelingen hebben de voorkeur boven subcutane en intraveneuze 

geneesmiddelen bij SpA en PsA. Patiënten vinden ook dat orale behandelingen een 

positievere invloed hebben op de therapietrouw.  

In totaal zei 22% van de ondervraagde patiënten met SpA en 14% met PsA, dat hun 

reumatologen hen nooit vroegen naar de factoren, die hun leven beperkten, bij 14,3% 

(SpA) en 6% (PsA) werd aangegeven dat ze nooit spraken over de impact van de ziekte op 

hun kwaliteit van leven en bij 43,8% (SpA) en 31,2% (PsA) dat ze geen behandeldoelen 

met de reumatoloog vastlegden. Bijna 30% van de deelnemers gaf aan meer tijd te willen 

hebben om twijfels en zorgen naar hun reumatoloog te uiten en deze te bespreken en 

ongeveer 25% zou graag meer vervolgbezoeken willen hebben.  

 

Tabel 1 beschrijft de meest gebruikte bronnen bij dit onderzoek. 

 

Tabel 1. 

Bronnen en informatie over de ziekte.  
SpA PsA 

Source of information   

Social networks 184 (33.9%) 68 (23.4%) 

Patients associations 158 (29.1%) 77 (26.5%) 

Scientific societies 70 (12.9%) 36 (12.4%) 

Websites created by rheumatologists 165 (30.4%) 82 (28.2%) 

Physician 197 (36.3%) 117 (40.2%) 

Nurse 33 (6.1%) 10 (3.4%) 

Other/s 11 (2.0%) 7 (6.9%) 

Format   

Graphic or visual illustrations 184 (33.9%) 78 (26.8%) 

Podcasts 47 (8.6%) 12 (4.1%) 

Video 175 (32.2%) 72 (24.7%) 

Written information (brochures, magazines, newspapers) 200 (37.8%) 100 (34.4%) 

News 148 (27.2%) 72 (24.7%) 

Chatbots 8 (1.5%) 2 (0.7%) 

Other/s 10 (1.8%) 6 (0.7%) 

 

Conclusie 

De huidige impact van SpA en PsA op het dagelijks leven van patiёnten is nog steeds erg 

groot. Er zijn verbeterpunten in de arts-patiëntrelatie en op ziektebehandelingen. 

 

• POS0089-PARE The importance of accurate and prevalence estimates for 

families of children with juvenile idiopathic arthritis 

Mr. Richard Beesley, Verenigd Koninkrijk 

 

Achtergrond 

Juveniele idiopathische artritis (JIA) is een heterogene groep van auto-immuunziekten, die 

wordt gekenmerkt door een chronische gewrichtsontsteking, en treft kinderen en jongeren 

onder de 16 jaar. Recente analyse in het Verenigd Koninkrijk heeft een update gegeven 

van de geschatte incidentie en prevalentie van JIA. 

 

Doelstellingen 

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?searchfor=POS0089-PARE&c=a&view=1&item=2022POS0089-PARE
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?searchfor=POS0089-PARE&c=a&view=1&item=2022POS0089-PARE
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Hoewel de beleids- en gezondheidsvoordelen van nauwkeurige incidentie- en 

prevalentiecijfers worden begrepen, vroeg dit door patiënten en ouders geleide 

kwalitatieve project naar de mening van ouders van kinderen en jongeren onder de 16 

jaar met JIA om te begrijpen of het belangrijk voor hen is om nauwkeurige schattingen 

van incidentie en prevalentie te kennen.  

 

Methoden 

Ouders van kinderen en jongeren onder de 16 jaar met JIA, allemaal leden van een kleine 

online groep op sociale media, werd gevraagd of het belangrijk voor hen was om 

nauwkeurige percentages van JIA te kennen en waarom. De reacties zijn verzameld en 

samengevat. 

  

Resultaten 

Hoewel een paar respondenten zeiden dat het hen niet uitmaakte wat de algemene 

percentages van JIA waren, maar zich in plaats daarvan concentreerden op hun eigen 

persoonlijke ervaring met de aandoening, wilde de meerderheid het wel weten en gaf een 

consistente redenering daarvoor. 

De meeste respondenten zeiden dat, wanneer je kind de diagnose JIA krijgt, dit een zeer 

isolerende ervaring is. De meeste mensen hebben nog nooit van de aandoening gehoord 

en als je te horen krijgt dat je kind reuma heeft, is dat een beangstigende tijd (vooral als 

je je dan bewust wordt van enkele van de significante langetermijneffecten, zoals 

mogelijke voortzetting van de ziekte tot in de volwassenheid en mogelijke 

gewrichtsschade, de bijwerkingen van de behandeling en de sociale gevolgen van de 

ziekte). Hoewel directe ondersteuning beschikbaar is voor families die getroffen zijn door 

JIA (www.jarproject.org/hope), kan inzicht in de prevalentiecijfers helpen de geestelijke 

gezondheidslast van patiënten en ouders en de gevoelens van isolement te verminderen. 

 

Families gaven ook aan, dat ze het aantal kinderen met JIA wilden weten, zodat ze 

gezamenlijk een beter begrip konden krijgen van de oorzaak, de trends en de mogelijke 

redenen achter veranderingen. Het nauwkeurig kennen van het landelijke aantal kinderen 

met JIA kan helpen om het bewustzijn te vergroten; het huidige gebrek aan bewustzijn in 

de samenleving en de eerstelijnszorg draagt bij aan vertragingen in de diagnose en 

mogelijk slechtere klinische resultaten. Daarnaast meldden ze, dat de noodzaak van 

passende middelen voor kinderreumatologie en ondersteunende diensten en de politieke 

en financiële discussies, die moeten plaatsvinden om dat mogelijk te maken, moeten 

worden ondersteund door bewijsmateriaal. 

 

Conclusie 

Over het algemeen willen ouders wel weten hoeveel andere kinderen JIA hebben. Het 

neemt een deel van het isolement en de angst weg om te weten dat je niet de enige bent. 

Het is belangrijk omdat weten dat er andere ouders in dezelfde situatie zijn als jij, dit kan 

helpen om angst en eenzaamheid te verminderen. Het is belangrijk, want wetende dat er 

onderzoekers zijn die zich op JIA concentreren, helpt je eraan te herinneren dat er gewerkt 

wordt om JIA, de oorzaken ervan en verbeterde behandelingen beter te begrijpen, wat 

uiteindelijk zal leiden tot betere zorg voor kinderen met deze aandoening.  

Het is belangrijk, omdat het ook kan helpen om middelen op de juiste manier in te zetten. 

De bewustwording is effectiever als we weten hoeveel mensen landelijk last hebben van 

een chronische aandoening. En het is belangrijk, want naarmate er betere behandelingen 

worden ontwikkeld, willen we het aantal kinderen kunnen zien, dat wordt gecategoriseerd 

als actieve JIA om de gezondheidsresultaten voor elk kind te verbeteren. 

 

➢ 13:30-14:45: Active ageing: new perspectives for RMD patients?  
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Voorzitters: Prof. dr. Hans Bijlsma, Nederland & Prof. Marco Testa, België 

 

• The impact of aging in RMDs. 

Dr. Andrea Giusti, Verenigd Koninkrijk 

 

Achtergrond 

Ouder worden is een natuurlijk proces. De behandeling van reuma bij een ouder persoon 

vraagt soms om een andere aanpak dan bij een jonger persoon. De reactie op een 

behandeling is complexer, omdat een ouder iemand kwetsbaarder is. De uitkomst bij de 

zorg voor een ouder persoon is: zo veel mogelijk reduceren van de ziekte, verbeteren van 

de kwaliteit van leven en verminderen van het risico op overlijden.  

 

Veroudering en het immuunsysteem  

Bij oudere mensen met reuma zie je gemiddeld een hogere ontstekingsactiviteit bij de 

start van de diagnose en een verminderd vermogen om op infectie te reageren. Ook de 

spieren en kraakbeen worden aangetast.  

 

Vreemd genoeg worden oudere volwassenen met comorbiditeiten nooit overwogen in 

klinische onderzoeken. Daarom weten we niet hoe de effectiviteit van medicatie wordt 

beïnvloed door de ouderdom. 

 

De diagnose reumatoïde artritis (RA) wordt gemiddeld vaker op oudere leeftijd 

geconstateerd dan bij andere vormen van reuma. Bij oudere mensen zie je dat de 

ziekteactiviteit na een jaar van behandelen gemiddeld ernstiger is dan bij jongere mensen. 

Het aantal mensen dat remissie bereikt, ligt ook lager bij oudere mensen dan bij jongere 

mensen.  

 

Veel reumatologen zijn voorzichtig bij het behandelen van oudere patiënten met RA. Toch 

is dit niet terecht. Het niet (goed) genoeg behandelen van oudere mensen met RA zorgt 

voor een verminderde kwaliteit van leven. Het cardiovasculair risico bij het gebruik van 

reumamedicatie, zoals methotrexaat, is even hoog bij oudere als bij jongere patiënten. De 

bijwerkingen op medicatie kunnen tussen beide groepen variëren. Ook is de kans op 

ziekenhuisopname als gevolg van een bijwerking groter bij oudere dan bij jongere 

patiënten.  

 

Conclusie 

• Ouder worden is een complex proces.  

• De relatie tussen ouder worden en de werking van het immuunsysteem is 

complex.  

• De relatie tussen ouder worden en het verloop van reuma is:  

o complex en hangt af van het proces van ouder worden en de vorm van reuma. 

o van meerdere factoren afhankelijk zoals klinische en psychosociale factoren. 

• Reumatologen zouden zich meer moeten richten op de functionele, maar ook 

psychosociale gezondheid van een ouder persoon bij het kiezen van een passende 

behandeling van RA. 

 

• Active ageing: what it is and what we can do for our patient. 

Prof. Ivan Bautmans, België 

 

Achtergrond 

Bij het ouder worden verliezen we spiermassa. Als je daar niets aan doet, ben je 

kwetsbaarder om ziekten te ontwikkelen. Ons gezondheidssysteem pakt dit probleem niet 

bij de oorzaak aan.  
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Meer dan 50% van de oudere bevolking loopt een hoger risico op mortaliteit, 

ziekenhuisopname en fysieke beperkingen, maar ook op vallen en op een fractuur.  

 

Deze kwetsbaarheid moet beter worden gemonitord. Dit kunnen mensen zelf doen door 

thuis hun gezondheid te monitoren. Maar ook zorgverleners kunnen hun oudere patiënten 

op deze kwetsbaarheid monitoren, wanneer ze op controle komen in het ziekenhuis.  

 

Beweegoefeningen kunnen al een grote invloed hebben op de spiervorming. Ze stimuleren 

de aanmaak van myokines, die ontstekingsreacties helpen verminderen. Dit effect blijft tot 

24 uur na de beweegoefeningen zichtbaar. Daarna moeten de beweegoefeningen weer 

worden herhaald. Verschillende soorten beweegoefeningen verminderen op verschillende 

manieren de kans op ontstekingsreacties. Je verjongt er als het ware je immuunsysteem 

mee.  

 

Conclusie 

• Beweegoefeningen hebben invloed op je energie metabolisme, je neuromusculaire 

kracht en je anti-ontstekingsreactie. 

• Vermoeidheid, spierkracht en vermoeibaarheid moeten zeker bij oudere mensen 

gemonitord worden. 

 

• OP0188 Clinical Effectiveness of Stratified Exercise Therapy compared to Usual 

Exercise Therapy in Patients with Knee Osteoarthritis: a Cluster Randomized 

Controlled Trial (OCTOPuS-study) 

Dr. Jesper Knoop, Nederland 

 

Achtergrond 

Er is sterk bewijs voor de effectiviteit van oefentherapie bij mensen met artrose in de knie 

(OA). Hoewel effectief, is het gemiddelde effect vaak matig. Dit kan worden toegeschreven 

aan de huidige 'one-size-fits-all'- aanpak bij oefentherapie, terwijl een aanpak op maat 

betere resultaten op kan leveren. Wij zijn de eersten die een model van gestratificeerde 

oefentherapie hebben getest bij mensen met artrose in de knie. Dit model was gebaseerd 

op drie groepen: een 'subgroep met lage spierkracht' ('leeftijd geïnduceerd fenotype'), een 

'subgroep met hoge spierkracht' ('posttraumatisch fenotype ') en een 'obesitas-subgroep' 

('metabool fenotype'). Voor elke subgroep werd een subgroep-specifieke oefentherapie-

interventie ontwikkeld en getest, aangevuld met een dieetinterventie voor de ‘subgroep 

obesitas’. 

 

Doelstelling 

De OCTOPUS-studie was gericht op het bepalen van de effectiviteit van gestratificeerde 

oefentherapie bij het verminderen van kniepijn en het verbeteren van het fysieke 

functioneren, in vergelijking met gebruikelijke, 'niet-gestratificeerde' oefentherapie, bij 

patiënten met knieartrose. 

 

Methoden 

We voerden een cluster gerandomiseerde gecontroleerde studie uit in een 

eerstelijnszorgomgeving bij 335 mensen met artrose in de knie: 153 mensen in de 

experimentele groep en 182 in de controlegroep. Fysiotherapiepraktijken werden 

gerandomiseerd in de experimentele groep (met het model van gestratificeerde 

oefentherapie aangevuld met een dieetinterventie van een diëtist voor de 'subgroep met 

obesitas') of de controle groep (die de gebruikelijke, 'niet-gestratificeerde' oefentherapie 

uitvoerde). Primaire uitkomstmaten waren de ernst van de kniepijn (NRS-pijn, 0-10) en 

fysiek functioneren (KOOS-sub-schaal dagelijks leven, 0-100).  

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?searchfor=OP0188&view=1&c=a&item=2022OP0188
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?searchfor=OP0188&view=1&c=a&item=2022OP0188
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?searchfor=OP0188&view=1&c=a&item=2022OP0188
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Conclusie 

Deze studie toonde geen toegevoegde waarde aan met betrekking tot klinische uitkomsten 

van ons model van gestratificeerde oefentherapie in vergelijking met gebruikelijke 

oefentherapie. Dit kan worden toegeschreven aan de therapeuten in de experimentele 

groep die moeite hadden om het model effectief toe te passen (vooral in de ‘obesitas-

subgroep’) en aan de behandelingen, die mogelijk werden toegepast door therapeuten in 

de controlegroep. 

 

 

➢ 13:30-14:45: From childhood to adulthood – growing up with an 

RMD    

 

Voorzitters: Dr. Simon Stones, Verenigd Koninkrijk & Ms. Ilaria Bini 

 

Introductie 

Deze sessie draaide om het creëren van bewustzijn over de transitie, die jongeren met 

reuma maken van kind naar volwassenheid. Goede coping-strategieën kunnen hen leren 

om met hun aandoening om te gaan en een beter leven te leiden. 

 

• EUTEACH Project: Transition and communication skills with young people. 

Dr. Janet McDonagh, Verenigd Koninkrijk 

 

Het EuTEACH project staat voor European Training in Effective Adolescent Care and 

Health. Het is een internationaal netwerk dat zorgprofessionals traint en ondersteunt in het 

helpen van jongvolwassenen, bijvoorbeeld via video’s. Het project is belangrijk, omdat het 

zorgprofessionals helpt te focussen op de transitie van jongere naar volwassene, wat vaak 

nog onvoldoende wordt meegenomen in de behandeling. Jongeren moeten beter leren hoe 

ze bijvoorbeeld beslissingen moeten nemen. Het is daarbij belangrijk dat er vertrouwen 

wordt opgebouwd tussen de jongere en de zorgprofessional. Dat leidt tot betere 

communicatie en een gevoel van veiligheid, waardoor gevoelige onderwerpen beter 

besproken kunnen worden. Inclusie en autonomie van jongeren zijn ook erg belangrijk. Zo 

kunnen zij goede gezondheidsgeletterdheid en vaardigheden leren, zodat ze zelf een 

actieve rol kunnen nemen in hun behandeling.  

 

• The role of parents in the process when children become independent – 

learning to let go. 

Ms. Melanie Grässer, Duitsland 
 

Volwassen worden brengt veel nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee, die jongeren 

allemaal moet leren. Volgens Melanie Grässer vinden ouders het vaak lastig om de 

verantwoordelijkheid uit handen te geven, zeker als hun kind een aandoening heeft. Je 

kunt je kind het beste helpen naar volwassenheid door eerst een inventarisatie te maken 

van de huidige situatie, door de hele familie een vragenlijst te laten invullen. Daarna kun 

je de resultaten vergelijken en kijken wie welke rol op zich neemt of op zich zou moeten 

nemen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat ouders veel verantwoordelijkheid bij het kind 

wegnemen. Vervolgens kunnen noodzakelijke acties worden genomen, bijvoorbeeld door 

onderling af te stemmen, dat het kind meer verantwoordelijkheid gaat nemen. Dit kun je 

opschrijven en na een aantal weken evalueren.  

 

• Self-perception and mental health of young people with RMDs: How to boost 

self-confidence and self-esteem? 

PhD Leticia Leon Mateos, Spanje 
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Voor jongeren is het lastig om emoties te beheersen en logisch te redeneren, omdat de 

hersenen nog niet volledig ontwikkeld zijn. Daardoor kan een vertekend zelfbeeld 

ontstaan. Leticia Leon Mateos legde uit hoe het zelfbeeld van jongeren met reuma nog 

negatiever kan zijn, door bijvoorbeeld angst, depressie en boosheid over hun aandoening. 

Ze kunnen zich ook onzeker voelen over hun lichaam. Het is belangrijk om deze jongeren 

te leren zichzelf te accepteren, bijvoorbeeld door hun prestaties te erkennen, ze niet te 

veroordelen en niet te beschermend te zijn. Zo leren ze zelf verantwoordelijkheid en 

beslissingen te nemen, wat zorgt voor meer zelfvertrouwen.  

 

OP0189-PARE NEW JIA-at-NRAS resource Medicines in Juvenile Idiopathic 

Arthritis 

Ms. Debbie Wilson, Verenigd Koninkrijk 

 

Ten slotte vertelde Debbie Wilson over een boekje, dat is ontwikkeld over kinderen met 

JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis). Het boekje is ontstaan omdat er veel verwarring bestond 

over bestaande medicijnen en het verschil tussen biologicals en biosimilars. Er was 

behoefte aan meer informatie. Door focusgroepen met zorgprofessionals, ouders en 

kinderen is bepaald welke informatie in het boekje opgenomen moest worden. Zo is er ook 

uitleg over het immuunsysteem, voeding en beweging en de reis van diagnose tot 

zelfmanagement geïncludeerd. Het boekje is gratis verkrijgbaar en helpt ouders en 

zorgprofessionals om beter met de aandoening van hun kind of patiënt om te gaan. Ook 

helpt het jongeren om controle te krijgen over hun aandoening.  

 

 

➢ 14:23-15:00: Fatigue: evolving biological perspectives 

 

Voorzitters: Dr. William Tillett, Verenigd Koninkrijk & Dr. Nicola Goodson, Verenigd 

Koninkrijk 

 

Fatigue: evolving biological perspectives. 

Prof. Dr. Rainer H. Straub, Duitsland 

 

Zelfs het kleinste en minste proces in de biologie heeft energie nodig.  

De beschikbaarheid van energie in de vorm van ATP of andere vormen van energie voor 

chemische en biochemische reacties was de belangrijkste drijfveer van natuurlijke selectie 

in de geschiedenis van de evolutie. 

 

Het menselijk lichaam is een ‘thermodynamisch’ open systeem; dat wil zeggen dat het 

lichaam veel energie ‘verliest’ in de vorm van warmte (85%) en bij het verrichten van 

activiteiten. 

 

Alle organen hebben, om hun werk te kunnen doen, een bepaalde hoeveelheid dagelijkse 

energie nodig. Wanneer bij een ‘ziekte’ een bepaald orgaan of orgaanstelsel meer 

geactiveerd is, zal voor dit orgaan meer energie beschikbaar moeten komen. Zonder 

energie wordt het lichaam sneller vermoeid en neemt het risico op ziekten toe, omdat de 

lichamelijke weerstand ook vermindert. 

 

 
 

 
 

 
 

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&searchfor=OP0189-PARE%20&view=1&item=2022OP0189-PARE
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&searchfor=OP0189-PARE%20&view=1&item=2022OP0189-PARE
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Hieronder is voor verschillende vormen van reuma te zien hoe vaak vermoeidheid 

voorkomt. 

 

 
 

Hieronder is voor verschillende vormen van reuma weergegeven hoe vaak een depressie 

voorkomt. 
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Vermoeidheid 

Er zijn verschillende soorten van vermoeidheid: 

• Cognitieve vermoeidheid (“ik heb problemen met concentreren”). 

• Fysieke vermoeidheid (“ik heb problemen met het uitvoeren van fysieke taken”). 

• Motiverende vermoeidheid (“ik wil helemaal niets doen”). 

 

Alle drie de vormen van vermoeidheid zorgen voor activatie van verschillende delen in de 

hersenen. Hierdoor ontstaat een bepaalde laaggradige ontstekingsreactie in de hersenen. 

Dit zorgt voor verandering van chemische reacties in de hersenen. Hierdoor kan een 

depressie eerder ontstaan.  

 

De vermoeidheid die ‘overblijft’ als een reumatische ontstekingsreactie tot remissie is 

gebracht, komt waarschijnlijk door structurele veranderingen in de hersenen als gevolg 

van laaggradige ontstekingen. 

 

 

➢ EULAR 2022 Press releases Day 2 

 

 

• INVESTIGATING PREGNANCY OUTCOMES IN WOMEN WITH RHEUMATIC 

DISEASE - Several abstracts released at EULAR to improve understanding of 

pregnancy in RMDs. 

 

HET ONDERZOEKEN VAN ZWANGERSCHAPSUITKOMSTEN BIJ VROUWEN MET 

REUMATISCHE AANDOENINGEN. Verschillende abstracts gepubliceerd tijdens EULAR om 

het begrip van zwangerschap bij RMDs te verbeteren. 

 

Er is een verhoogd risico van ongunstige zwangerschaps- en neonatale uitkomsten 

gerapporteerd voor zwangerschappen bij vrouwen met verschillende reumatische en 

systemische auto-immuunziekten, waaronder reumatoïde artritis (RA), artritis psoriatica 

(PsA) en systemische lupus erythematodes (SLE).  

Nieuwe gegevens, die zijn gepresenteerd tijdens het 2022 EULAR-congres in Kopenhagen, 

tonen aan dat morbiditeit bij de foetus en ernstige morbiditeit bij de moeder in hogere 

mate voorkomen bij vrouwen met SLE in vergelijking met vrouwen zonder SLE.  

Een verhoogd risico van ongunstige zwangerschapsuitkomsten werd ook gemeld voor 

vrouwen met spondyloartritis (SpA) en er werd aangetoond, dat er een verband bestaat 

met het gebruik van steroïden bij vrouwen met RA. Al met al zullen deze bevindingen 

artsen helpen bij hun behandeling van patiënten met RMDs tijdens de zwangerschap en 

planning. 

SLE is een auto-immuunziekte, die typisch vrouwen treft in hun vruchtbare jaren. 

Bewijsmateriaal toont aan, dat de foetale en maternale mortaliteit bij SLE in de loop der 

jaren is afgenomen, maar er is weinig bekend over de morbiditeit. Op het EULAR Congres 

presenteerde Dr. Bella Mehta bevindingen van een retrospectieve studie bij meer dan 

50.000 vrouwen met SLE en bevallings-gerelateerde ziekenhuisopnames. 

De bevindingen van de groep tonen aan, dat patiënten met SLE een hoger risico hadden 

op foetale morbiditeit dan vrouwen zonder SLE. Dit omvatte een hoger risico op intra-

uteriene groeibeperking en vroeggeboorte. SLE patiënten liepen ook een groter risico op 

een bloedtransfusie, kraambed cerebrovasculaire aandoeningen, acuut nierfalen, 

eclampsie of verspreide intravasale stolling, cardiovasculaire en perifere vasculaire 

aandoeningen en algemene medische problemen dan patiënten zonder SLE. Deze 

belangrijke nieuwe inzichten zullen helpen bij de behandeling van zwangerschap bij 

vrouwen met SLE.  
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Bij SpA zijn de bevindingen niet eenduidig, want sommige studies rapporteren een 

verhoogd zwangerschapsrisico, terwijl andere geen significante verschillen hebben 

gevonden tussen vrouwen met en zonder SpA. Matilda Morin's abstract deelde de 

bevindingen van een landelijk register-gebaseerde studie van enkelvoudige geboorten 

tussen april 2007 en december 2019 bij vrouwen gediagnosticeerd met ankylosing 

spondylitis (AS) of ongedifferentieerde SpA. Over het algemeen bleken vrouwen met SpA 

een verhoogd risico te lopen op verschillende ongunstige uitkomsten. In het bijzonder was 

er een verhoogd risico op zwangerschapsdiabetes, een electieve en spoedeisende 

keizersnede en vroeggeboorte inclusief spontane vroeggeboorte. De risicoschatting voor 

zwangerschapsvergiftiging was ook verhoogd, maar bereikte geen significantie. 

Zuigelingen, geboren uit moeders met SpA, hadden niet meer kans om klein geboren te 

worden tijdens de zwangerschapsduur (SGA), maar er was een licht verhoogd risico op 

infectie tijdens hun eerste levensjaar. De auteurs concluderen dat, hoewel de meeste 

zwangerschappen bij vrouwen met SpA probleemloos verlopen, er een verhoogd risico 

bestaat op een aantal ongunstige zwangerschapsuitkomsten. 

De impact van RA en de behandeling ervan op de zwangerschap werd ook gepresenteerd 

in een abstract van Sabrina Hamroun en collega's. Een gunstig zwangerschapsresultaat 

werd gevonden bij 56,5% van de 92 vrouwen in het cohort. De meest voorkomende 

ongunstige uitkomsten waren vroeggeboorte en klein geboren te worden tijdens de 

zwangerschapsduur (SGA), waargenomen bij respectievelijk 16,9% en 20,5%. De groep 

voerde ook een multivariaat model uit, waaruit een verband bleek tussen ongunstige 

zwangerschapsuitkomsten en eerste bevalling, leeftijd en blootstelling aan corticosteroïden 

tijdens de zwangerschap. 

De kwestie van medicatiegebruik tijdens de zwangerschap werd ook behandeld door Dr. 

Dina Zucchi en collega's in hun werk over therapietrouw bij medicatie tijdens de 

zwangerschap bij vrouwen met een systemische auto-immuunziekte. In het algemeen 

hielden de zwangere patiënten zich goed aan de voorgeschreven medicatie - hoewel 25% 

de medicatie niet voldoende innam, ondanks nauwlettend toezicht in een speciale kliniek 

voor hoog-risico zwangerschappen en adequate zwangerschapsbegeleiding. De 

bevindingen suggereren, dat angst een belangrijke determinant van lage therapietrouw 

kan zijn, zowel bij zwangere als niet-zwangere vrouwen.  

 

Source 

- Mehta B, et al. The management of pregnancy in autoimmune rheumatic diseases: 

analysis of 758 pregnancies. Presented at EULAR 2022; abstract OP0124. 

- Morin M, et al. Are women with spondyloarthritis at increased risk of adverse maternal 

and infant outcomes? – A Swedish cohort study. Presented at EULAR 2022; abstract 

OP0126. 

- Hamroun S, et al. Unfavorable pregnancy outcome is significantly associated with 

corticosteroid exposure during pregnancy in women with rheumatoid arthritis. Presented at 

EULAR 2022; abstract OP0127. 

- Zucchi D, et al. Adherence to medications during pregnancy in systemic autoimmune 

disease. Presented at EULAR 2022; abstract OP0128. 

 

 

• DATA SHARED AT EULAR GIVE IMPORTANT INSIGHTS INTO TREATMENT FOR 

RMD PATIENTS WHO WISH TO CONCEIVE - Some rheumatic treatments may 

affect fertility. 

 

GEGEVENS GEDEELD OP EULAR GEVEN BELANGRIJKE INZICHTEN IN BEHANDELING VOOR 

RMD-PATIËNTEN DIE ZWANGER WILLEN WORDEN - Sommige reumabehandelingen 

kunnen de vruchtbaarheid beïnvloeden. 
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Veel reumatische en musculoskeletale aandoeningen (RMD's) treffen mensen in de 

vruchtbare leeftijd, maar er is vaak beperkte kennis over de impact van deze ziekten en 

hun behandeling op de vruchtbaarheid bij zowel mannen als vrouwen. Twee abstracts die 

tijdens het EULAR-congres van 2022 in Kopenhagen zijn gepresenteerd, werpen een licht 

op enkele van de belangrijkste factoren, die van invloed zijn op de tijd tot de conceptie, en 

op spermaparameters. De resultaten moeten worden gebruikt ter ondersteuning van de 

besprekingen met patiënten die zwanger willen worden en kunnen helpen bij het afwegen 

van de behandelingsbehoeften.  

Spondyloartritis (SpA) is een van de meest voorkomende chronische ontstekingsziekten en 

treft regelmatig vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Sabrina Hamroun presenteerde nieuwe 

informatie over de factoren geassocieerd met de time-to-conception bij vrouwen met SpA. 

Van 88 vrouwen, geselecteerd voor analyse van de time-to-conception, had 63,6% een 

klinische zwangerschap tijdens de follow-up. Subfertiliteit werd waargenomen in 45,4% en 

de mediane tijd tot conceptie was 16,1 maanden bij vrouwen, die prospectief werden 

gevolgd vanaf de wens om zwanger te worden. 

Een multivariaat model vond een verband tussen de langere tijd tot conceptie en leeftijd, 

evenals het gebruik van niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAIDs) tijdens 

de preconceptie. Geen verband werd gevonden voor body mass index (BMI), ziekte 

activiteit of ziekteduur, roken, de vorm van spondyloartritis of blootstelling aan 

conventionele systemische of biologische ziekte modificerende anti-reumatische 

geneesmiddelen (b/csDMARDs). Deze belangrijke bevindingen wijzen op de noodzaak van 

een behoedzaam gebruik van NSAIDs bij vrouwen met SpA, die zwanger willen worden. 

Methotrexaat is een van de meest voorgeschreven medicijnen voor de behandeling van 

verschillende RMDs. Hoewel de veiligheid en werkzaamheid van dit middel goed zijn 

vastgesteld, is er beperkt bewijs om het gebruik ervan te ondersteunen bij mannen, die 

met hun partner zwanger willen worden. Dr. Luis Fernando Perez-Garcia en collega's 

hebben een studie opgezet om de spermaparameters te evalueren voor en na blootstelling 

aan methotrexaat bij 48 mannen met en zonder RMDs. Dit is de grootste prospectieve 

studie ooit uitgevoerd om dit onderwerp te evalueren. De groep keek naar de 

spermaconcentratie, het volume en de progressieve beweeglijkheid van het sperma. De 

bevindingen tonen aan dat blootstelling aan methotrexaat niet resulteerde in significant 

verschillende spermaparameters. De resultaten suggereren, dat methotrexaat kan worden 

voortgezet bij mannen, die vader willen worden.  

 

Source 

- Hamroun S, et al. Pre-conceptional NSAID treatment is associated with longer time-to-

conception in women with spondyloarthritis: analysis of the prospective GR2 cohort. 

Presented at EULAR 2022; abstract OP0153. 

- Perez-Garcia LF, et al. What is the effect of methotrexate on semen parameters of men 

diagnosed with immune-mediated diseases? Presented at EULAR 2022; abstract OP0131. 

 

 

• COVID BREAKTHROUGH INFECTIONS: RMD NOT NECESSARILY A RISK GROUP 

FOR SEVERE COVID-19 - Prospective and registry data shared at EULAR 2022 

support vaccine recommendations. 

 

COVID DOORBRAAK INFECTIES: RMD NIET NOODZAKELIJK EEN RISICOGROEP VOOR 

ERNSTIGE COVID-19 - Prospectieve en registergegevens gedeeld tijdens EULAR 2022 

ondersteunen vaccin aanbevelingen. 

 

COVID-19 is de ziekte, die wordt veroorzaakt door de SARS-CoV-2-infectie. Ondanks een 

overvloed aan vaccinatiegegevens die nu beschikbaar zijn, is bezorgdheid geuit over 

risico's van doorbraakinfecties van COVID-19 bij gevaccineerde patiënten met immuun-
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gemedieerde inflammatoire reumatische aandoeningen (IRDs), die met 

immunosuppressiva worden behandeld. Twee groepen hebben ervoor gekozen hun 

bevindingen op het EULAR-congres te delen. Deze abstracts suggereren dat de meeste 

patiënten met IRDs niet noodzakelijk moeten worden gezien als een risicogroep voor 

ernstige COVID-19 en ondersteunen de algemene aanbevelingen om het risico van 

ernstige infectie te verminderen door drie doses vaccin toe te dienen - vooral bij oudere 

patiënten en degenen die een immunomodulerende behandeling krijgen. 

Laura Boekel en collega's hebben gegevens van twee grote lopende prospectieve 

cohortstudies samengevoegd en analyseerden serummonsters na de vaccinatie op 

aanwijzingen voor een doorbraakinfectie. Zij rapporteerden dat de incidentie van 

doorbraakinfecties vergelijkbaar was tussen patiënten, die immunosuppressiva kregen en 

die met controles. Ziekenhuisopname was in beide groepen in vergelijkbare mate nodig - 

en in het algemeen waren de gehospitaliseerde gevallen ouder en hadden meer 

comorbiditeiten vergeleken met niet-gehospitaliseerde gevallen. 

Het aantal ziekenhuisopnames was significant hoger bij patiënten, die behandeld werden 

met anti-CD20 therapie in vergelijking met enig ander immunosuppressivum. Hoewel anti-

CD20 therapie de doorbraakinfecties kan verhogen, stellen de auteurs dat traditionele 

risicofactoren een kritieke bijdrage blijven leveren. Met dit in gedachten moeten de meeste 

patiënten met IRDs niet noodzakelijk als een risicogroep voor ernstige COVID-19 worden 

gezien en de integratie van andere risicofactoren moet een standaardpraktijk worden bij 

het bespreken met patiënten van behandelingsopties, vaccinatie en het naleven van 

infectiepreventiemaatregelen.   

Doorbraak-infectiegegevens werden ook gepresenteerd door Dr Rebecca Hasseli met een 

focus op het Duitse COVID-19-IRD-register per 31 januari 2022. In totaal werden 271 

gevallen van doorbraakinfecties gerapporteerd, van wie 91% twee doses vaccins had 

gekregen en 9% patiënten drie doses. De mediane tijd tussen de laatste vaccindosis en de 

infectie was 148 dagen. 

Hoewel het percentage comorbiditeiten en de mediane leeftijd bij drievoudig 

gevaccineerde patiënten hoger waren, vertoonden de geïnfecteerde patiënten een lager 

percentage ziekenhuisopname, COVID-19 gerelateerde complicaties, behoefte aan 

zuurstofbehandeling of overlijden. 

Deze resultaten ondersteunen de algemene aanbevelingen om het risico van ernstige 

COVID-19 ziekte te verminderen door het toedienen van drie doses vaccin, vooral bij 

patiënten met een hogere leeftijd, aanwezigheid van comorbiditeiten en met een 

immunomodulerende behandeling. 

 

Source 

- Boekel L, et al. COVID-19 breakthrough infections in vaccinated patients with immune-

mediated inflammatory diseases and controls. Presented at EULAR 2022; abstract OP0178. 

- Hasseli R, et al. Characteristics and outcomes of SARS-CoV-2 breakthrough infections 

among double and triple vaccinated patients with inflammatory rheumatic diseases. 

Presented at EULAR 2022; abstract OP0179.  

 

 

• MACE RATES IN THE RABBIT REGISTRY LOWER THAN THOSE REPORTED IN 

ORAL SURVEILLANCE - New real-world data presented at the EULAR Congress  

 

MACE CIJFERS IN HET RABBIT REGISTER LAGER DAN DIE GERAPPORTEERD IN ORALE 

SURVEILLANCE - Nieuwe gegevens uit de praktijk gepresenteerd op het EULAR-congres 

 

In 2021 hebben de EMA en de FDA waarschuwingen afgegeven over de cardiovasculaire 

veiligheid van de Janus kinaseremmer (JAKi) tofacitinib en wijzigingen in de etikettering 

geëist. Deze maatregelen waren gebaseerd op de resultaten van de Oral Surveillance - een 
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veiligheidstest na toelating. Uit gegevens die tijdens het EULAR-congres van 2022 zijn 

vrijgegeven, blijkt nu dat het aantal ernstige cardiovasculaire voorvallen (MACE) bij 

patiënten, die JAKi in een real-world setting krijgen, lager is dan het aantal, dat voor 

tofacitinib in de Oral Surveillance is gemeld. 

RABBIT (Rheumatoid Arthritis: Beobachtung der Biologika-Therapie) onderzoekt ziekte- en 

therapieverloop van meer dan 21.000 patiënten met reumatoïde artritis (RA) die in 

Duitsland worden behandeld. 

Op het EULAR-congres presenteerde Dr. Yvette Meissner een analyse van RA-patiënten, 

die waren ingeschreven in RABBIT. Het doel was om MACE aan te tonen bij patiënten, die 

werden behandeld met JAKi, tumornecrosefactor remmers (TNFi) of conventionele 

synthetische ziekte-modificerende anti-reumatische geneesmiddelen (csDMARDs). 

In totaal werden 28 incidentele MACE voorvallen gerapporteerd. Patiënten, die werden 

behandeld met JAKi, TNFi of csDMARD, vertoonden vergelijkbare incidentiecijfers voor 

MACE - variërend van 0,26 en 0,41 voorvallen per 100 patiëntjaren. 

De meeste voorvallen werden gemeld in het eerste jaar na het begin van de behandeling. 

In aangepaste analyses vertoonden JAKi en csDMARDs geen significant verhoogd risico 

voor MACE vergeleken met TNFi bij RA patiënten. Het selecteren van patiënten met een 

hoger cardiovasculair risico volgens de Oral Surveillance inclusiecriteria werd ook niet 

geassocieerd met een risicoverhoging. 

De auteurs concluderen dat de percentages van MACE bij patiënten, die JAKi kregen in 

deze real-world setting, lager was dan die gerapporteerd voor tofacitinib in de Oral 

Surveillance studie. Er was geen bewijs van een verhoogd risico op MACE met JAKi in 

vergelijking met TNFi, hoewel de patiënten in de JAKi-groep ouder waren en een langere 

ziekteduur hadden. 

 

Source 

Meissner Y, et al. Risk of cardiovascular events under Janus kinase inhibitors in patients 

with rheumatoid arthritis: observational data from the German RABBIT register. Presented 

at EULAR 2022; abstract OP0135.  

 

 

• GAMING FOR ADHERENCE TO MEDICATION: USING E-HEALTH IN RA 

New study data presented at the 2022 EULAR Congress 

 

GAMING VOOR THERAPIETROUW BIJ MEDICATIE: GEBRUIK VAN E-HEALTH IN RA - 

Nieuwe studiegegevens gepresenteerd op het EULAR-congres 2022 

 

Effectiviteit van behandeling voor reumatoïde artritis (RA) wordt beperkt door inadequate 

therapietrouw. Medicatietrouw kan worden beïnvloed door impliciete attitudes over 

persoonlijke medicatiebehoeften en bezorgdheid over bijwerkingen. De GAMER studie 

richtte zich op deze attitudes door gebruik te maken van een serious puzzle game. 

Gegevens, die zijn vrijgegeven tijdens het EULAR-congres in Kopenhagen in 2022, 

bevatten de resultaten van de GAMER-studie. 

Bart Pouls en collega's onderzochten de effectiviteit van een serious puzzle game in 

vergelijking met de gebruikelijke zorg om de therapietrouw aan disease-modifying anti-

rheumatic drugs (DMARDs) te verbeteren bij 229 patiënten met RA. Deelnemers in de 

interventiegroep werden uitgenodigd om het serious puzzle spel naar believen te spelen. 

Deze gerandomiseerde klinische studie werd uitgevoerd met een follow-up periode van 3 

maanden. Van de 85 interventiedeelnemers speelde 82% het spel ten minste 1 uur met 

een mediane totale speeltijd van 9,7 uur. In totaal vertoonde 69% van de deelnemers aan 

de interventie ten minste 40 dagen spelactiviteit. 
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De belangrijkste bevindingen suggereren, dat de medicatietrouw in de controle en 

interventie groepen niet verschillen na 3 maanden en er was geen verandering in 

overtuigingen over medicatie of klinische resultaten. 

 

Source 

Pouls B, et al. Gaming for Adherence to Medication using E-health in Rheumatoid arthritis 

(GAMER) study – a randomized clinical trial. Presented at EULAR 2022; abstract OP0118-

HPR. 

 

 

• IMMUNOGENICITY OF COVID VACCINES IN PEOPLE WITH RHEUMATIC DISEASE 

New insights shared at the EULAR Congress  

 

IMMUNOGENICITEIT VAN COVID VACCINS BIJ MENSEN MET EEN REUMATISCHE ZIEKTE 

Nieuwe inzichten gedeeld op het EULAR Congres 

 

COVID-19 is de ziekte, die wordt veroorzaakt door de SARS-CoV-2-infectie. Initiële studies 

naar de immunogeniciteit van COVID-19-vaccins bij patiënten met immuun-gemedieerde 

inflammatoire reumatische aandoeningen (IRD) meldden verminderde antilichaam 

responsen, vooral bij mensen die werden behandeld met rituximab of abatacept. Nieuwe 

gegevens, die zijn vrijgegeven op het 2022 EULAR-congres, bevestigen dat mensen, die 

rituximab en abatacept gebruiken, prioriteit moeten krijgen voor boosterdoses van COVID-

19-vaccin.   

Patiënten met reumatoïde artritis (RA) kunnen een verminderde immunogeniciteit hebben 

voor COVID-19 vaccins. DANBIO-gegevens, gepresenteerd door Dr. René Cordtz, tonen 

aan dat - ongeacht de vaccinatiestatus status - patiënten met RA een verhoogde incidentie 

van COVID-19 ziekenhuisopname hadden in vergelijking met patiënten zonder RA. Het 

absolute risico was echter 0,20% voor niet-gevaccineerde patiënten na 60 dagen en 

0,08% voor de gevaccineerde patiënten, terwijl het onder 0,05% bleef bij 180 dagen 

follow-up in beide groepen bij volledige vaccinatie. Het lage absolute risico was te wijten 

aan het gecombineerde effect van vaccinatie, seizoens-gebondenheid en maatschappelijke 

beperkingen.  

De groep toonde ook aan dat verhoogde SARS-CoV-2 infectiecijfers alleen werden gezien 

onder niet-gevaccineerde patiënten met RA. Analyse toonde een verhoogde incidentie van 

COVID-19 ziekenhuisopname aan onder rituximab-behandelde patiënten in vergelijking 

met patiënten die csDMARDs kregen, maar het was het niet mogelijk te ontwarren of dit te 

wijten was aan de rituximab of aan het feit dat deze patiënten ook meer kans hadden om 

glucocorticoïden te krijgen en een voorgeschiedenis als kanker behandelde patiënt te 

hebben. Belangrijk is dat het parallelle afnemende risico voor patiënten met RA wijst op 

een vergelijkbaar relatief voordeel van vaccinatie. Minder gunstige resultaten bij met 

rituximab behandelde patiënten suggereren, dat extra zorgvuldigheid moet worden 

betracht rond het gebruik en de gebruikers van dit geneesmiddel. 

Vergelijkbare conclusies werden getrokken door een Zweedse nationale groep onder 

leiding van professor Meliha C. Kapetanovic en gepresenteerd door Dr. Martina Frodlund, 

die gegevens deelde over de antilichaamrespons na twee doses COVID-19 vaccin bij 414 

patiënten met verschillende IRD’s, die werden behandeld met biologische of gerichte 

synthetische DMARDs, hetzij als monotherapie of in combinatie met csDMARDs. 

Hun resultaten toonden aan, dat degenen die de IL-6 remmers, abatacept, of rituximab 

kregen een significant lagere antilichaamrespons hadden in vergelijking met de controles. 

Dit verschil was duidelijker wanneer de therapieën werden gecombineerd met een 

csDMARD. Bij verdere analyse bleek dat een hogere leeftijd, rituximab, abatacept, 

gelijktijdige csDMARDs, maar niet IL-6 remmers, gelijktijdig prednisolon of een vasculitis-

diagnose, belangrijke voorspellers zijn van een antilichaamrespons. 
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In het algemeen werden alle vaccins goed verdragen en slechts 3,4% van de patiënten 

meldde een toename van hun ziekteactiviteit na vaccinatie. 

In een andere sessie presenteerde Dr. Ingrid Jyssum de bevindingen van de Nor-vaC 

studie over de serologische respons en de veiligheid van een vaccinatiestrategie met drie 

doses bij patiënten met immuun gemedieerde ontstekingsziekten (IMID) en 

immunosuppressieve therapie in vergelijking met de standaardvaccinatie met twee doses 

voor gezonde mensen bij controles. 

Na twee doses waren de mediane anti-Spike antilichaamspiegels significant lager bij 

patiënten dan bij de controles, maar er waren vergelijkbare niveaus na de derde dosis. 

Een van de belangrijkste factoren geassocieerd met hoge antilichaamspiegels na de derde 

dosis was het vaccintype. Deze bevindingen waren consistent voor alle diagnoses en 

behandelingsgroepen en ondersteunen de implementatie van een drie-doses vaccinregime 

als standaard in de IMID populatie. 

 

Source 

- Cordtz R, et al. Incidence of COVID-19 infection and hospitalization according to 

vaccination status and DMARD treatment in patients with rheumatoid arthritis. Presented 

at EULAR 2022; abstract OP0173. 

- Frodlund M, et al. The impact of immunomodulating treatment on the immunogenicity of 

COVID19 vaccines in patients with immune-mediated inflammatory rheumatic diseases 

compared to healthy controls. Presented at EULAR 2022; abstract OP0172. 

- Jyssum I, et al. Serological response and safety of a three-dose SARS-CoV-2 vaccination 

strategy in patients with immune-mediated inflammatory diseases on immunosuppressive 

therapy. Presented at EULAR 2022; abstract OP0192. 

 

 

• NEW DATA ALIGN WITH EXISTING EULAR RECOMMENDATIONS FOR 

FIBROMYALGIA MANAGEMENT - New data presented at the 2022 EULAR Congress 

 

NIEUWE GEGEVENS SLUITEN AAN BIJ BESTAANDE EULAIRE AANBEVELINGEN 

VOOR DE BEHANDELING VAN FIBROMYALGIE - Nieuwe gegevens gepresenteerd op het 

EULAR-congres van 2022 

 

Patiënten met fibromyalgie lijden onder een hoge symptoomlast en weinig beschikbare 

behandelingen. Deze aandoening wordt vaak aangetroffen bij patiënten, die nieuw worden 

verwezen naar reumatische poliklinieken. Het is goed beschreven dat fibromyalgie 

patiënten een verhoogd gebruik hebben van de tweedelijns gezondheidszorgvoorzieningen. 

In lijn met de aanbevelingen van EULAR - de Europese Alliantie van Verenigingen voor 

Reumatologie - zou een tijdige en gecoördineerde inspanning van alle medische 

specialismen de diagnostische vertraging kunnen verminderen, het beheer kunnen 

vergemakkelijken en het gebruik van de gezondheidszorg in deze populatie kunnen 

verminderen. Bovendien kunnen mindfulness en op acceptatie gebaseerde interventies 

kleine verbeteringen opleveren op het gebied van pijn, vermoeidheid en zelfredzaamheid. 

Dr Philip Lage-Hansen en collega's gebruikten het EULAR-congres om hun nieuwe 

gegevens te delen over de prevalentie van vervulling van op onderzoek gebaseerde criteria 

voor fibromyalgie onder 248 nieuw verwezen patiënten in een reumatische polikliniek. 

Deze observationele cohortstudie had ook tot doel een vergelijking te maken tussen op de 

enquête gebaseerde gevallen van fibromyalgie en niet-fibromyalgie om het gebruik van 

secundaire gezondheidszorgdiensten te vergelijken. 

Van degenen die de vragenlijst invulden, voldeed 36% aan de criteria voor fibromyalgie bij 

de inschrijving. Deze gevallen waren voornamelijk vrouwen en zij ontvingen meer publieke 

economische steun dan degenen zonder fibromyalgie. Na 7 jaar follow-up toonden de 

aangepaste resultaten aan, dat fibromyalgiepatiënten meer aantal ziekenhuisopnames en 
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meer invasieve procedures hadden ondergaan, maar de verschillen met betrekking tot het 

aantal diagnoses tussen de groepen waren klein. 

Uit de studie bleek ook, dat de belasting voor het secundaire gezondheidszorgsysteem 

aanzienlijk is. Neurologen, gastro-enterologen, endocrinologen, pijnspecialisten, 

psychiaters en abdominale chirurgen werden allemaal vaker geraadpleegd door mensen 

met fibromyalgie in vergelijking met mensen zonder fibromyalgie. Er was echter een 

minimaal verschil tussen de groepen, wat betreft de resulterende diagnoses. 

Deze bevinding onderstreept, dat langdurig en overmatig gebruik van de gezondheidszorg 

met doorverwijzing naar meerdere specialisten moet worden vermeden. Een tijdige en 

gecoördineerde inspanning van alle medische specialismen zou de diagnostische vertraging 

kunnen verminderen, het beheer vergemakkelijken en het gebruik van gezondheidszorg 

verminderen bij mensen met fibromyalgie. 

De, op bewijsmateriaal gebaseerde, aanbevelingen van EULAR voor de behandeling van 

fibromyalgie stellen dat een optimaal beheer zich moet richten op snelle diagnose, 

voorlichting van de patiënt en niet-farmacologische behandelingen. Bovendien toonde een 

recente systematische review een klein tot matig gunstig gezondheidseffect voor 

mindfulness en op acceptatie gebaseerde interventies voor patiënten met fibromyalgie 

aan. Dr Heidi Zangi presenteerde resultaten van een dergelijke interventie - gevolgd door 

begeleiding met laagdrempelige lichaamsbeweging - vergeleken met behandeling zoals 

gebruikelijk voor patiënten met de diagnose fibromyalgie. 

Over het geheel genomen, beantwoordde 56,5% van degenen die in de interventiegroep 

waren gerandomiseerd de vragenlijsten, daarvan meldde slechts 15% een klinisch 

relevante verbetering. Er waren echter kleine verbeteringen waarneembaar op het gebied 

van pijn, vermoeidheid en zelfmanagement door fysieke activiteit. De verbetering, die 

werd waargenomen in patiënten tijdens 12 maanden, bleef aanhouden, hoewel slechts 

58% betaald werk had, vergeleken met 70% op de baseline. Hoewel patiënten nog steeds 

een hoge last van de symptomen en geen verbetering in hun gezondheidsstatus 

rapporteerden, was er geen verslechtering van symptomen, wat het geval zou zijn 

geweest zonder enige interventie. 

 

Source 

- Lage-Hansen P, et al. Prevalence of Survey-based Criteria for Fibromyalgia and Impact 

on Hospital Burden: A 7 years follow up study from an outpatient Clinic. Presented at 

EULAR 2022; abstract OP0195. 

- Zangi H, et al. High symptom burden and limited changes in fibromyalgia patients’ health 

status two years after participation in a multicomponent rehabilitation programme. 

Presented at EULAR 2022; abstract OP0196. 
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Vrijdag 3 juni 
 

 

➢ 10:30-12:00: From abstract to concrete – the variety of activities 

of PARE organizations 

 

Voorzitters: Ms. Victoria Romero Pazos, Spanje & Mr. Peter Boyd, Ierland 

 

• Edgar Stene Prize 2022: Lucky 13 – A young person with rheumatism looks to 

the future. 

Ms. Nora Sophia Dubilier. Germany 

 

Nora Sophia Dubilier is een 28-jarige Duitse, die op zesjarige leeftijd de diagnose juveniele 

idiopathische artritis kreeg. Later werden bij haar SLE (systemische lupus erythematodes) 

en zes aanverwante ziektes geconstateerd. Nu, na twee nieuwe heupen, meer dan een 

dozijn operaties, talloze dagen in het ziekenhuis, vijf reumatologen en meer dan 20 andere 

specialisten, is ze aan haar dertiende reumamedicijn toe.  

 

Voor veel mensen is 13 het ongeluksgetal, maar voor Nora is 13 een geluksgetal en 

vertegenwoordigt het hoop en toekomst. Nora krijgt al jong te horen, dat ze juveniele 

idiopathische artritis (jeugdreuma) heeft. Toen ze zes jaar was, begreep ze niet precies 

wat jeugdreuma betekende, maar ze begreep wel dat het haar toekomst zou beïnvloeden. 

Ze vroeg zich af of ze sneller zou moeten opgroeien, of ze haar school wel kon afmaken, 

hoe haar vrienden zouden reageren en of ze nog wel met haar zouden willen spelen.  

 

De zichtbare problemen, de misvormde gewrichten, zijn nog niet eens het ergste 

probleem: de vermoeidheid, de ontelbare uren die ze doorbrengt in het ziekenhuis, de 

depressies en het verdriet spelen zich van binnen af en daar wordt meestal niet over 

gesproken.  

 

Terugkijken op 22 jaar ziekte is lastig. Ze heeft deels geluk gehad, haar kinderarts stelde 

snel de correcte diagnose, waardoor ze geen jaren in onzekerheid verkeerde: zonder die 

snelle diagnose en bewegingstherapie had ze nu misschien in een rolstoel gezeten. Maar 

niet alles is goed verlopen en ze heeft vele mislukte operaties ondergaan, medicijnen die 

niet aansloegen en verkeerde diagnoses gehad. Maar klagen heeft weinig zin en ze 

vertrouwt erop dat de toekomst oplossingen zal brengen, die nu nog onvoorstelbaar zijn. 

Medicijnen alleen zijn niet de oplossing. Het is dankzij mensen, patiëntenorganisaties, 

ouders, vrienden en mensen, die haar bijbrachten dat ze nee kon zeggen tegen dingen die 

zij niet wil, dat ze nu voor zichzelf opkomt. Die mensen hebben bijna nog meer voor haar 

betekend dan haar medicijnen. Sinds 6 jaar heeft ze gelukkig een reumatoloog, die achter 

haar staat.  

 

Medicijn nummer 13 is haar heden en hopelijk haar toekomst. Ze heeft inmiddels het 

ouderlijk huis verlaten, heeft haar school afgerond, haar diploma in psychologie gehaald 

en heeft een bruisend sociaal leven. Het is haar eigen keuze om geen kinderen te krijgen, 

die keuze wordt niet beïnvloed door haar reuma. Ze heeft een gelukkig leven en het is tijd 

om anderen te helpen, die dat geluk nog niet gevonden hebben. 

 

Het volledige prijswinnende essay vind je hier.  

 

• OP0200-PARE Baring it All: a report on the sexual and reproductive health 

experiences of women+ with inflammatory arthritis, rheumatic and psoriatic 

diseases 

https://www.eular.org/myUploadData/files/2022_edgar_stene_prize_(winner).pdf
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&searchfor=OP0200-PARE%20&view=1&item=2022OP0200-PARE
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&searchfor=OP0200-PARE%20&view=1&item=2022OP0200-PARE
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&searchfor=OP0200-PARE%20&view=1&item=2022OP0200-PARE
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Ms. Rachael Manion, Canada 

 

Achtergrond 

Inflammatoire artritis en psoriasis komen vaak voor bij vrouwen in de bloei van hun leven, 

met aanzienlijke gevolgen voor hun seksuele, reproductieve en mentale conditie. 

Patiëntenorganisaties hebben wereldwijd verschillende pogingen gedaan om voorlichting 

en andere ondersteuning te bieden, maar geen brede inspanningen gedaan om de 

behoeften en ervaringen van patiënten gedurende hun hele leven en ziekteverloop te 

evalueren. 

 

Doel 

De Women's Sexual and Reproductive Health Survey werd ontwikkeld en gelanceerd op 

Internationale Vrouwendag 2021 met als doel een beter inzicht te krijgen in de ervaringen 

van patiënten en hiaten in de informatie te identificeren in verschillende levensfasen. 

Vrouwen+ werd gevraagd naar hun ervaringen met en inzichten over anticonceptie, 

gezinsplanning, menopauze, seksuele gezondheid en ouderschap. De bedoeling van de 

enquête was om ook de LGBTQ2S+ gemeenschap te betrekken.  

 

Methode 

Aan de deelnemers aan de enquête werd gevraagd naar hun ervaringen met: 

• seksuele gezondheid. 

• Gezinsplanning. 

• ouderschap. 

• perimenopauze/menopauze. 

• pijn. 

• mentale gezondheid. 

• toegang tot zorg en behandelingen (inclusief kosten van medicijnen). 

 

In totaal namen 439 mensen deel aan het onderzoek, allen vrouwen met inflammatoire 

artritis, reumatische en psoriatische ziekten. De resultaten werden geanalyseerd om een 

nationaal beeld en inzichten te geven op basis van (Canadese) geografie, leeftijd, etnische 

afkomst en LGBT. 

 

Conclusies 

Het ontstaan en de diagnose van inflammatoire artritis, reumatische en psoriatische 

aandoeningen treft mensen op elke leeftijd, ook in de vruchtbare jaren. Mensen blijven 

vaak zitten met een verscheidenheid aan reproductieve en seksuele 

gezondheidsproblemen in verband met anticonceptie, menopauze, gezinsplanning en 

ouderschap. 

De bevindingen werden geanalyseerd in het rapport ‘BARING IT ALL: Final report from a 

survey on reproductive and sexual health in women + with inflammatory arthritis, 

rheumatic and psoriatic diseases’. (‘Alles blootgelegd: een onderzoek naar en 

aanbevelingen over seksuele en reproductieve gezondheidsbehoeften van vrouwen met 

reumatische, inflammatoire en psoriatische ziekten’). 

Er zijn verschillende hiaten in het verkrijgen van toegang tot zorg en informatie voor 

vrouwen, die leven met een inflammatoire artritis, psoriatische en reumatische 

aandoeningen. Een verschuiving in zorgmodellen, met meer focus op de behoeften van de 

patiënt, kan patiënten helpen bij moeilijke beslissingen zoals het kiezen van veilige 

medicijnen voor zwangerschap en borstvoeding, afstemmen van gezondheid, werk- en 

ouderschapswensen, begrijpen van de menopauze, toegang tot geestelijke 

gezondheidsondersteuning en omgaan met pijn. Bij het maken van beleid om mensen met 

deze aandoening(en) te ondersteunen, kan er meer gefocust worden op gender. 
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Vraag: Is er verschil geconstateerd in de manier, waarop dit gevoelige onderwerp voor en 

na het onderzoek besproken wordt?  

Antwoord van Rachael Manion: Het onderzoek is nog in een vroeg stadium en het is nog te 

vroeg om verandering te kunnen vaststellen. 

Vraag: Zijn de partners ook betrokken in het onderzoek?  

Antwoord van Rachael Manion: De partner of mantelzorger is niet apart geïnterviewd, 

maar er is wel informatie over partnerschap beschikbaar. 

Vraag: Heb je gevraagd naar problemen, die mensen ervaren bij het inroepen van hulp? 

Bijvoorbeeld als je op een vliegveld om assistentie vraagt, dan wordt die geboden, maar 

als je hulp vraagt voor jouw baby, dan weten ze niet wat te doen.  

Antwoord van Rachaeal Manion: Daar is niet specifiek naar gevraagd, de meeste reacties 

op het onderwerp ouderschap gingen over energie en vermoeidheid. Maar in de toekomst 

zou die vraag de moeite waard kunnen zijn. 

 

• OP0201-PARE Development through co-creation of a personalized, multimodal, 

physiotherapist-led, work-oriented intervention to increase work ability in 

working people with rheumatoid arthritis or axial spondyloarthritis 

Ms. Nienke Bakker, Nederland 

 

Achtergrond 

Hoewel arbeidsgeschiktheid wordt beschouwd als een belangrijk onderdeel van de kwaliteit 

van leven voor werkende mensen is werk bij mensen met reumatoïde artritis (RA) of axiale 

spondyloartritis (axiale SpA) in de huidige behandelingen onderbelicht. De meeste mensen 

met RA of axiale SpA gaan naar een fysiotherapeut. Fysiotherapie kan de fysieke fitheid, 

die wordt geassocieerd met arbeidsgeschiktheid, effectief verbeteren. Daarom kunnen 

fysiotherapeuten een belangrijke rol spelen bij het optimaliseren van de 

arbeidsgeschiktheid van mensen met RA of axiale SpA. 

 

Doel 

Het gezamenlijk ontwikkelen van een gepersonaliseerde, multimodale, fysiotherapeut-

geleide, werkgerichte aanpak voor werkende mensen met RA of axiale SpA, die een 

verminderd arbeidsvermogen hebben. 

 

Methode 

De methode is een systematisch co-creatieproces met alle relevante belanghebbenden.  

In stap 1 werden alle relevante klinische richtlijnen en behandelprotocollen beoordeeld. Op 

basis van de resultaten van deze beoordeling werd een conceptversie van de aanpak 

ontwikkeld, bestaande uit verplichte (dat wil zeggen een op werk gerichte intake, 

patiëntenvoorlichting, oefentherapie en doorverwijsroute van professionele 

beroepsbeoefenaren) en optionele onderdelen van de behandeling (dat wil zeggen 

werkplekbemiddeling en een cursus zelfmanagement).  

In stap 2 werden focusgroepen met mensen met RA/axiale SpA, fysiotherapeuten en 

beroepsmatige reumatologie deskundigen georganiseerd. In de focusgroepen werden 

barrières en stimulansen van op werk gerichte behandelingen en noodzakelijke 

aanpassingen aan de conceptversie besproken.  

In stap 3 werd onderzoek gedaan om de haalbaarheid van de aanpak te testen in een 

primair fysiotherapeutische setting, die in stap 4 werd geëvalueerd in de groep van 

fysiotherapeuten, die deelnamen aan het voorafgaande onderzoek.  

Tot slot werd in stap 5 een laatste focusgroep, met onderzoekers op dit gebied, gehouden 

om de bevindingen uit de eerdere stappen in dit samenwerkingsverband te bespreken en 

om in de finale aanpak de nodige aanpassingen af te spreken. 

 

Conclusies 

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&view=1&searchfor=OP0201-PARE%20&item=2022OP0201-PARE
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&view=1&searchfor=OP0201-PARE%20&item=2022OP0201-PARE
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&view=1&searchfor=OP0201-PARE%20&item=2022OP0201-PARE
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Men is geslaagd in de ontwikkeling van een gepersonaliseerde, multimodale, 

fysiotherapeut-gestuurde behandeling voor werkende mensen met RA of axiale SpA met 

een verminderd werkvermogen. De (kosten-)effectiviteit van deze behandeling wordt 

momenteel getest in een groot onderzoek (Physiotherapy WORKs study). 

 

• OP0202-PARE NRAS New2RA Start Service for people recently diagnosed with 

RA 

Mrs. Ailsa Bosworth, Verenigd Koninkrijk 

 

Achtergrond 

De National Rheumatoid Arthritis Society (NRAS) volgt op bewijs gebaseerde standaarden 

in alles wat we doen. Er zijn enorme stappen gemaakt in de diagnose en behandeling van 

reumatoïde artritis (RA), maar de impact op de kwaliteit van leven kan aanzienlijk zijn en 

RA blijft voor velen moeilijk om vrede mee te krijgen. Angsten en depressies zijn veel 

voorkomende klachten, die optreden bij RA en dit kan het vermogen van mensen om 

kennis over hun ziekte en het opdoen van zelfmanagementvaardigheden en 

verwerkingsstrategieën belemmeren. 

 

Doel 

Het doel van Right Start (RS) is om de vooruitzichten van recent met RA 

gediagnosticeerde mensen door een raamwerk van emotionele, educatieve en collegiale 

ondersteuning te verbeteren en toegang te geven tot op maat gesneden, ondersteunende 

zelfmanagementbronnen van hoge kwaliteit. Right Start (RS) stelt mensen met RA ook in 

staat om een 'juiste start' te maken direct na hun diagnose. Een diagnose van een 

ongeneeslijke ziekte, die levenslang wordt behandeld met sterke medicijnen, is een 

gebeurtenis die diep ingrijpt in het leven en zonder de juiste ondersteuning kan het een 

isolerende en emotioneel zeer uitdagende ervaring zijn voor zowel de persoon zelf als zijn 

naaste familie. Ons doel is ook om een snelle en gemakkelijke manier te creëren voor 

zorgverleners om hun patiënten naar Right Start te verwijzen met bescherming van de 

privacy. 

 

Methode 

Huisartsen kunnen hun patiënten doorverwijzen via de knop ‘Refer a patient' op onze 

website, die hen naar een eenvoudig formulier brengt, dat wordt ingevuld en verstuurd 

naar de National Rheumatoid Arthritis Society (NRAS). NRAS ontvangt de verwijzing, het 

formulier wordt geregistreerd bij onze Salesforce-database en we nemen contact op met 

de patiënt. Right Start (RS) behelst een eenvoudig proces van 4 stappen: 

- de persoon ontvangt een telefoontje (van maximaal 1 uur) van een lid van onze hulplijn. 

- 1-op-1 support (telefonisch of via Microsoft Teams/Zoom) van getrainde vrijwilligers met 

RA en toegang tot 24/7 online maatschappelijke ondersteuning. 

- een pakket op maat met informatie op papier met relevante e-links/video/webinars, dat 

per post wordt verzonden. 

- verdere opvolging is beschikbaar via de hulplijn en individuele ondersteuning door mede 

RA-patiënten.  

 

Conclusies 

Door personeelstekorten en 2 jaar pandemie kunnen zorgverleners weinig tijd besteden 

aan voorlichting voor patiënten, die net de diagnose RA hebben gekregen. Uit feedback 

blijkt dat zorgverleners Right Start (RS) een nuttige dienst vinden om hun patiënten naar 

door te verwijzen en dat mensen met RA het meer dan nuttig hebben gevonden. We 

verwachten dat de resultaten van de Enhanced Right Start Service Pilot aanvullend bewijs 

hiervoor zullen leveren. 

Vraag: hoe worden de reumatologen (die moeten gaan verwijzen) bereikt?  

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?view=1&c=a&searchfor=OP0202-PARE%20&item=2022OP0202-PARE
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?view=1&c=a&searchfor=OP0202-PARE%20&item=2022OP0202-PARE
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Antwoord van Ailsa Bosworth: een voorloper van RightStart, Valueing - Demonstrating the 

Value, was een kwaliteitsprogramma, waar 5 reumatologen aan meededen. Na de 

behandeling konden de patiënten deelnemen aan Valueing. De ervaring was dat de 

patiënten te veel informatie kregen tijdens het consult en vergaten om naderhand nog 

contact op te nemen. Een reumatoloog stelde voor het programma te veranderen in een 

dienstverlening, waar reumatologen naar konden doorverwijzen. 

Vraag: Hoe wordt het programma gefinancierd?  

Antwoord van Ailsa Bosworth: De financiering wordt door het project zelf gedragen: er is 

geen subsidie van de Engelse overheid. Hopelijk is dit wel mogelijk in de toekomst.  

 

• OP0203-PARE Fatigue in patients with rheumatic and musculoskeletal diseases: 

a scoping review on its definition, measurement instruments, determinants, 

impact and interventions 

Esther Beckers, Nederland 

 

Achtergrond 

Vermoeidheid is één van de belangrijkste symptomen van mensen met reuma. Talrijke 

onderzoeken naar vermoeidheid bij mensen met reuma zijn gepubliceerd. Er is echter 

geen overzicht van alle onderwerpen, die relevant zijn voor het begrijpen en beheersen 

van vermoeidheid bij mensen met reumatoïde artritis (RA), spondyloartritis (SpA), artritis 

psoriatica (PsA), osteoarthritis (OA) en fibromyalgie (FM). 

 

Doel 

Het doel is gepubliceerde artikelen over aspecten van vermoeidheid in beeld te brengen: 

publicaties die door patiënten in een voorafgaand initiatief als relevant voor de zorg zijn 

bestempeld op de volgende onderzoeksgebieden: 1) definities van vermoeidheid, 2) 

meetinstrumenten voor vermoeidheid, 3) factoren van vermoeidheid, 4) de impact van 

vermoeidheid en 5) het effect van behandelingen op vermoeidheid bij mensen met reuma. 

 

Methode 

In vijf bibliografische databases werd een systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd. 

Twee onafhankelijke onderzoekers selecteerden de gegevens gevolgd door de data-

extractie. Er zijn twee bijeenkomsten georganiseerd met een patiënten panel om de 

resultaten te bespreken vanuit het perspectief van de patiënt. 

 

Conclusies 

Deze scoping review benadrukt de complexiteit van vermoeidheid. Slechts een minderheid 

van de beoordelingen was primair gericht op vermoeidheid, terwijl dit voor patiënten een 

prominent symptoom is dat specifieke aandacht verdient. 

Vraag: Je had het over onderscheid tussen fysieke en cognitieve vermoeidheid. Ben je het 

eens dat dit overlapt met “brain fog”, wat eigenlijk iets anders is en aparte aanpak en 

onderzoek vereist?  

Antwoord van Esther Beckers: Inderdaad, ons onderzoek leverde verschillende sub-

vormen van vermoeidheid op en bij een persoon kunnen meerdere vormen tegelijk 

optreden. 

 

• OP0204-PARE Meaningful patient involvement is critical to successful 

international grant applications: the case of the HIPPOCRATES consortium 

Mr. Lars Werner, Denemarken 

 

Achtergrond 

HIPPOCrates, Health Initiatives in Psoriasis and PsOriatic arthritis ConsoRTium European 

States, is een groot, internationaal onderzoeksproject, dat zich richt op de onvervulde 

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&searchfor=OP0203-PARE%20&view=1&item=2022OP0203-PARE
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&searchfor=OP0203-PARE%20&view=1&item=2022OP0203-PARE
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&searchfor=OP0203-PARE%20&view=1&item=2022OP0203-PARE
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?view=1&c=a&searchfor=OP0204-PARE%20&item=2022OP0204-PARE
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?view=1&c=a&searchfor=OP0204-PARE%20&item=2022OP0204-PARE
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behoeften van mensen met artritis psoriatica (PsA). Het heeft tot doel de vroege 

identificatie van PsA bij mensen met psoriasis te verbeteren en de therapeutische opties 

en resultaten voor mensen met PsA te verbeteren. Het project heeft een looptijd van vijf 

jaar met een budget van €21 miljoen, beschikbaar gesteld door het Innovative Medicines 

Initiative (IMI) – een gezamenlijke onderneming van de Europese Unie en de European 

Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA). Tijdens de evaluatie van 

de HIPPOCrates-subsidieaanvraag werd de patiëntbetrokkenheid zeer geprezen: “een van 

de sterke punten van dit voorstel is dat patiënt vertegenwoordigende organisaties sterk 

geïntegreerd zijn in het voorstel en deze zullen belangrijke kanalen voor de verspreiding 

zijn.”  

 

Doel 

Het doel is het onderzoeken van de componenten van een effectieve strategie voor het 

integreren van het patiëntenperspectief in een internationaal research consortium. 

 

Methode 

De ervaringen van de eerste zes maanden van patiëntbetrokkenheid bij HIPPOCrates 

werden onderzocht. We organiseerden een enquête en een online workshop met alle 

deelnemende patient research partners (PRP's) om gegevens te verzamelen over de 

ervaringen met deelname aan de verschillende werkgroepen van het project en om 

gemeenschappelijke uitdagingen en oplossingen te bespreken. 

 

Conclusies 

Het stond centraal in de HIPPOCrates-ethiek, dat van het begin af aan zeer ervaren PRP’s 

erbij betrokken waren. PRP's met leidende verantwoordelijkheden in patiëntenorganisaties 

of met relevante academische achtergronden hebben substantieel bijgedragen aan de 

vaststelling van de onderzoeksprioriteiten en zullen voortdurend actief betrokken blijven 

bij de interpretatie en implementatie van toekomstige resultaten. HIPPOCrates zal een 

voorbeeld zijn voor toekomstige projecten en onderzoeken in de zorg voor reuma door het 

aantonen van het voordeel van de stem van de patiënt gedurende het gehele project. 

 

• OP0205-PARE Greek RMDs patients’ need for self-management and the use of 

new technologies: the case study of the Hellenic League’s Against Rheumatism 

support line 

Mrs. Nadia Malliou, Griekenland 

 

Achtergrond 

De Hellenic League Against Rheumatism (ELEANA/HELAR) biedt psychosociale 

ondersteuning aan haar leden, mensen met reuma en hun families. Dat gebeurt via de 

(telefonische en digitale) hulplijn.  

 

Doel 

Deze casestudy had tot doel duidelijk te maken dat zelfmanagement de belangrijkste 

reden is voor mensen met reuma om contact op te nemen met de hulplijn van ELEANA. 

Daarnaast was het doel te laten zien, dat tijdens de pandemie en zelfs nadat de lockdown-

maatregelen waren opgeheven, de patiënten nog steeds gebruik maken van de 

aangeboden online ondersteuning, waardoor duidelijk wordt dat digitalisering geen trend 

meer is, maar een noodzaak. 

 

Methode 

Empirische gegevens van de hulplijn werden verzameld uit het dagelijkse register van de 

hulplijn. Dit is een gedetailleerd register met basisinformatie over demografie van de 

bellers, redenen om te bellen en de uitkomst van het contact. Zowel beschrijvende 

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&view=1&searchfor=OP0205-PARE%20&item=2022OP0205-PARE
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&view=1&searchfor=OP0205-PARE%20&item=2022OP0205-PARE
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&view=1&searchfor=OP0205-PARE%20&item=2022OP0205-PARE
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statistieken als kwalitatieve gegevens, zoals observaties van opgeleid personeel van de 

hulplijn, zijn gebruikt. 

 

Conclusies 

Bovenstaande bevindingen laten zien dat digitalisering geen trend is, maar een noodzaak 

bij zelfmanagement van reuma. Patiënten lijken het gemakkelijker te vinden om online 

ondersteuning krijgen en de verzoeken om online ondersteuning voor hun angsten, 

depressieve symptomen en moeilijkheden bij het omgaan met hun medicatie, maken het 

duidelijk dat er meer nadruk moet worden gelegd op zelfmanagementprogramma's. 

Vraag: Hoe motiveer en activeer je deelnemers online?  

Antwoord van Nadia Malliou: Stap voor stap. We zijn bezig om de deelnemers weer in 

levende lijve te ontmoeten in open ruimtes. De Griekse mentaliteit is er een van 

gemeenschappelijk samenzijn. 

 

• OP0206-PARE Food Communities 

Mr. Peter Del Pin, Denemarken 

 

Achtergrond 

De focus op gezonde voeding en leefstijl is de laatste jaren een voor velen -met of zonder 

reuma- steeds belangrijker onderdeel van het dagelijks leven geworden. Veel NGO’s (niet-

gouvernementele organisaties) ontplooien initiatieven voor het betrekken van burgers bij 

het samen koken en eten: mensen ontmoeten elkaar om te praten, te lachen en plezier te 

maken, terwijl ze een gezonde maaltijd bereiden. De keuken is een veelbesproken 

onderwerp onder de vrijwilligers en leden van de Danish Rheumatism Association. 

“Eenvoudige" taken, zoals het openen van een blik bonen of het snijden van brood, 

kunnen ingewikkeld zijn voor mensen met reuma.  

 

Doel 

Het belangrijkste doel is om 'voedselgemeenschappen' te creëren voor mensen met 

reuma, waardoor ze een beter begrip krijgen van het maken van "reumavriendelijk eten”. 

We willen de mythe doorbreken dat reumavriendelijk eten duur en moeilijk is en mensen 

met reuma inspiratie geven om tot een betere werkhouding bij het bereiden van eten met 

hulpmiddelen te komen - resulterend in een gezondere levensstijl, die belangrijk is om het 

ontstekingsniveau laag en de kwaliteit van leven hoog te houden. 

 

Methode 

Om deze doelstellingen te behalen, begeleidt een diëtist zes “cursussen”, die steeds drie 

uur duren en die de deelnemers helpen met gezond koken – elke cursus met een ander 

thema/onderwerp, dat door middel van een korte presentatie wordt ingeleid. Twee 

vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor het boeken van de keukenfaciliteiten (vaak 

schoolkeukens, die zijn gratis), afstemming met de diëtist en ervoor zorgen dat alles vlot 

verloopt en dat de sfeer top is. Tijdens een sessie komt een ergotherapeut bij de groep om 

optimale werkposities te garanderen en om hulpmiddelen te demonstreren. Een van onze 

belangrijkste doelen is het creëren van duurzame gemeenschappen. Daarom is een 

belangrijk onderdeel van het vrijwilligerswerk de verantwoording om een gesprek op gang 

te brengen over de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten zonder een diëtist. De zes 

cursussen zijn bedoeld om de groep de mogelijkheid te geven om recepten te vinden en 

om op hun gemak te koken met ingrediënten, die de gemiddelde Deen misschien niet vaak 

gebruikt. Verder is het onze veronderstelling dat een groep sociale banden creëert en een 

belang bij het onderhouden van deze relaties heeft. 

 

Conclusies 

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?searchfor=OP0206-PARE%20%20&view=1&c=a&item=2022OP0206-PARE
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Het concept is zeer succesvol geweest in het creëren van een cursus, die nuttige kennis 

bijbrengt over reumavriendelijk eten als onderdeel van een gezonde levensstijl voor 

mensen met reuma. Het lijkt erop, dat we correcties moeten aanbrengen om de basis te 

creëren voor duurzame gemeenschappen: kleine veranderingen die de groep helpen om te 

gaan met de uitdaging van de afwezigheid van een diëtist, met de logistiek van 

boodschappen doen voor een groep, etc. We zijn van plan om de diëtist vanaf de 5e van de 

zes cursussen weg te laten, om de groep erop voor te bereiden hun eigen 

"voedselgemeenschap" met veel gezonde voeding, leerervaringen en plezier tot stand te 

brengen. 

Vraag: Hoe geef je op een verantwoorde manier uitleg over gezond en 

ontstekingsremmend voedsel?  

Antwoord van Peter Del Pin: Wij vertrouwen op de expertise en professionaliteit van de 

diëtisten, die de deelnemers op een verantwoorde manier die begrippen uitleggen. 

Vraag: Waarom wordt de ergonomische ondersteuning niet zo gewaardeerd als verwacht 

werd?  

Antwoord van Peter Del Pin: De feedback die we kregen van de groepen was dat tegen de 

tijd dat de ergotherapeut erbij betrokken werd (meestal de 4e bijeenkomst), de 

deelnemers zo prettig met elkaar omgingen dat ze eigenlijk geen belang meer stelden in 

advies van een ergotherapeut. De diëtist werd veel belangrijker gevonden. 

Vraag: Worden de diëtisten betaald, hoeveel rekenen jullie voor de maaltijden en moeten 

de deelnemers betalen?  

Antwoord van Peter Del Pin: De deelnemers betalen alleen voor de maaltijd, rond de 10 

euro (dat is goedkoop voor Deense begrippen). We betalen de diëtisten en dat is prijzig 

voor ons. Maar we hopen op 10 tot 15 groepen, zonder de aanwezigheid van een diëtist, in 

de nabije toekomst. 

Vraag: Hebben jullie in Denemarken een online aanpak overwogen, zonder fysieke 

aanwezigheid?  

Antwoord van Peter Del Pin: We hebben wel ervaring met de digitale aanpak, als “digitale 

vriend” en het is misschien een idee voor de toekomst, maar op het moment overwegen 

wij geen digitale aanpak: onze groepen tonen geen belangstelling meer voor het hele 

online gebeuren. 

 

 

➢ 13:30-14:45: Lifestyle and disease activity in inflammatory 

arthritis 

 
Voorzitters: PhD Cornelia van den Ende, Nederland & Dr. Sarah E. Bennett, Verenigd 

Koninkrijk & Prof. David Beckwée, België 

 

Exercise and inflammation: synergistic effects with RMD medication. 

Prof. George Metsios, Griekenland 

 

Om een ontstekingsreactie tegen te gaan, worden in het lichaam een aantal anti-

ontstekingseiwitten aangemaakt, waaronder IL-6. Uit onderzoek is gebleken dat IL-6 ook 

kan worden aangemaakt door te bewegen. Hoeveel IL-6 er wordt aangemaakt, is 

afhankelijk van de duur, de intensiteit en hoe vaak de beweging wordt uitgevoerd. Als IL-6 

in de spieren wordt aangemaakt, wordt extra energie naar o.a. de spieren vervoerd.  

Ook andere anti-ontstekingseiwitten worden aangemaakt tijdens het bewegen. Op de 

lange termijn zorgt bewegen ervoor dat de hoeveelheid vetweefsel afneemt. Bij 

gewichtsverlies neemt ook de hoeveelheid ontstekingseiwitten af. 

 

De onderzoeken die tot nu toe zijn uitgevoerd naar de effecten van bewegen op de 

ontsteking in ontstekingsreuma, laten verschillen zien in de uitkomsten en ook in de 
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manier waarop de onderzoeken zijn uitgevoerd. Hierdoor is er tot nu toe onvoldoende 

significant bewijs om te concluderen dat bewegen de mate van ontstekingen bij 

ontstekingsreuma kan beïnvloeden.  

 

Op basis van de biologische processen, die in het lichaam plaatsvinden als er beweging 

plaatsvindt (meer bloed naar de spieren en daardoor meer medicatie naar de spieren), zou 

je verwachten dat hierdoor de reumamedicatie beter zijn werk kan doen. Om dit te 

onderzoeken moeten toekomstige onderzoeken goed opgezet worden. 

 

• Do Interventions with Diet or Dietary Supplements Reduce Disease Activity in 

Inflammatory Arthritis? 

PhD Linnea Bärebring, Zweden 

 

De conclusies uit verschillende onderzoeken naar de invloed van voeding en 

voedingssupplementen op de ontstekingen bij ontstekingsreuma zijn: 

• Matige effecten van verschillende diëten op de ziekteactiviteit. 

• Geen effecten door het gebruik van omega-3 supplementen op de ziekteactiviteit. 

• Zeer weinig bewijs voor het effect van andere voedingsmiddelen op de 

ziekteactiviteit. 

 

• Smoking cessation and disease activity in inflammatory arthritis. 

Prof. Bente Appel Esbensen, Denemarken 

 

Wat weten we over roken? 

• 1,2 miljard mensen wereldwijd roken. 

• Roken is wereldwijd de belangrijkste oorzaak van overlijden. 

• Tabak doodt ruim 8 miljoen mensen per jaar (7 miljoen rokers en 1,2 miljoen 

mee-rokers). 

• Roken verhoogt de oxidatieve stress in het lichaam. 

• Roken beïnvloedt het immuunsysteem en kan daardoor zorgen voor een auto-

immuunreactie. 

• Roken veroorzaakt verhoogde risico’s op o.a.: kanker, hart- en vaatziekten, 

ademhalingsziekten, ontstekingen en een verlaagde immuun functie. 

 

Circa 20-40% van de mensen met ontstekingsreuma die roken, reageren minder goed op 

de reumamedicatie. Mensen die roken en ontstekingsreuma hebben, hebben een hogere 

ziekteactiviteit. Mensen die roken en ontstekingsreuma hebben, melden een lagere 

kwaliteit van leven en functionele status. 

 

Het stoppen met roken bij mensen met reumatoïde artritis (RA) is: 

• geassocieerd met een lagere ziekteactiviteit en verbeterde lipoproteïnen. 

• een voorspeller voor minder hart- en vaatziekten. 

 

Zorgverleners moeten mensen met ontstekingsreuma, die roken, dan ook aanmoedigen 

om te stoppen met roken. 

 

Op de volgende bladzijde een aantal Take home messages: 
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• OP0295-HPR The effect of group-based cognitive behavioural therapy for 

insomnia in patients with rheumatoid arthritis: A randomized controlled trial 

PhD Kristine Marie Latocha, Denemarken  

 

Achtergrond 

Slapeloosheid komt veel voor bij patiënten met reumatoïde artritis (RA) en kan 

symptomen en lasten verergeren, zoals vermoeidheid, depressieve symptomen en pijn. 

Het is aangetoond dat de cognitieve gedragstherapie voor slapeloosheid (CGT-I) positieve 

effecten heeft op de slaap bij andere klinische populaties. CGT-I is echter niet eerder 

onderzocht bij patiënten met RA. 

 

Doelstellingen 

De primaire doelstelling was om het effect van een door verpleegkundigen geleide groep 

gebaseerd op CGT-I te vergelijken met de gebruikelijke zorg op slaapefficiëntie, gemeten 

door polysomnografie (PSG) onmiddellijk na de interventie (d.w.z. zeven weken na 

baseline) bij patiënten met RA. Secundaire doelstellingen waren onder meer het 

vergelijken van het langetermijneffect van CGT-I op slaap en RA-gerelateerde uitkomsten 

na 26 weken follow-up. 

 

Methoden 

In een gerandomiseerde gecontroleerde studie, waarbij gebruik werd gemaakt van een 

parallelle groepsopzet, was de experimentele interventie zes weken CGT-I; de 

controlevergelijker was gebruikelijke zorg. CBT-I werd face-to-face afgeleverd door een 

CBT-I opgeleide verpleegster. De primaire analyses waren gebaseerd op de intention-to-

treat (ITT)-populatie; 1. Polysomnografie, 2. Insomnia Severity Index, 3. Pittsburgh Sleep 

Quality Index, 4. Bristol reumatoïde artritis Vermoeidheid - Multidimensionale vragenlijst, 

5. Reumatoïde artritis Impact van ziekte, 6. Ziekenhuisangst en depressieschaal - 

Depressie. De waarden werden gerapporteerd als kleinste-kwadratengemiddelden 

(standaardfouten) per groep, terwijl de verschillen tussen groepen werden gerapporteerd 

met 95% betrouwbaarheidsintervallen.  

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?searchfor=OP0295-HPR%20&view=1&c=a&item=2022OP0295-HPR
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?searchfor=OP0295-HPR%20&view=1&c=a&item=2022OP0295-HPR
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Tabel 1. 
Primaire en belangrijkste secundaire uitkomsten in week 7 en week 26, en verschillen tussen 
behandelingsgroepen (op basis van de ITT-populatie) 

 CGT-I 
n=31 

Gebruikelijke zorg 
n=31 

Verschil tussen groepen 
(95% BI) 

P-
waarde 

In week 7     

Slaapefficiëntie (PSG, %) 1 88,7 (1,8) 83,7 (2,0) 5,0 (-0,4 tot 10,4) 0,068 

In week 26     

Slaapefficiëntie (PSG, %) 84,8 (1,9) 86,3 (2,0) -1,5 (-7,0 tot 3,9) 0,577 

Totale slaaptijd (PSG, minuten) 
376,5 
(11,8) 

394,6 (12,8) -18,1 (-52,5 tot 16,4) 0,302 

Latentie bij aanvang van de slaap (PSG, 
minuten) 

14.2 (2.2) 10,0 (2,4) 4,2 (-2,2 tot 10,7) 0,197 

Wakker worden na het begin van de slaap 
(PSG, minuten) 

52,1 (10,7) 41,5 (11,6) 10,6 (-20,7 tot 41,9) 0,505 

Ernst van slapeloosheid (ISI 0-28) 2 7,6 (0,7) 17,4 (0,7) -9,8 (-11,8 tot -7,9) <0,0001 

Slaapkwaliteit globaal (PSQI 0-21) 3 5,9 (0,5) 11.1 (0.5) -5,2 (-6,6 tot -3,8) <0,0001 

Vermoeidheid (BRAF-MDQ 0-70) 4 24,0 (1,4) 36,4 (1,5) -12,4 (-16,5 tot -8,4) <0,0001 

RA-impact van ziekte (RAID 0-10) 4,2 (0,20) 5,5 (0,20) -1,4 (-1,9 tot -0,80) <0,0001 

Depressieve symptomen (HADS - D 0-21) 3,8 (0,5) 6,5 (0,5) -2,7 (-4,1 tot -1,3) <0,0001 

 

 

Conclusie 

Door verpleegkundigen geleide, groep-gebaseerde CGT-I gedurende twee uur per week 

gedurende zes weken, verbeterde de objectief gemeten slaapefficiëntie of andere 

resultaten gemeten door PSG niet. CBT-I liet echter wel een verbetering op lange termijn 

zien van door de patiënt gerapporteerde uitkomsten, zoals vermoeidheid, impact van 

ziekte, depressie, pijn en Patient Global Assessment - een bevinding die belangrijke 

klinische implicaties zou kunnen hebben. 

 

 

➢ 13:30-14:45: Can I prevent developing an RMD? How to enable 

better health outcomes 

 
Voorzitters: Ms. Nele Caeyers, België & Mr. Peter Böhm 

 

• Potential primary preventive strategies for RMDs. 

Prof. Dr. Axel Finckh, Zwitserland 

 

Achtergrond 

Het nemen van preventieve maatregelen om een reumatische en musculoskeletale 

aandoening (RMD) te voorkomen, gebeurt nog niet vaak binnen de reumatologie. Toch zijn 

er voorbeelden, zoals bij het voorkomen van osteoporose, reumatische koorts of een te 

hoog urinezuurgehalte in het bloed, zoals bij jicht. 

 

Conclusies 

• Primaire preventieve maatregelen bij ontstekingsreuma zijn te adviseren, als er 

genetisch, leefstijl-gebonden of leefomgeving gerelateerd bewijs bestaat van een 

hoog risico op het krijgen ervan. Aanpassingen in leefstijl zijn dan sterk aan te 
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bevelen. Er is echter weinig wetenschappelijk bewijs voor het effect van deze 

preventieve maatregelen.  

• Secundaire preventieve maatregelen bij ontstekingsreuma worden onderzocht. Dit 

zijn maatregelen, die je onderneemt bij de allereerste tekenen van een 

ontstekingsactiviteit, die nog niet te specificeren is naar een officiële diagnose.  

Er is nog geen wetenschappelijk bewijs voor het langdurig effect van deze 

maatregelen, maar de eerste resultaten zijn veelbelovend. Het is echter 

onduidelijk welke patiënten voor welke maatregelen in aanmerking komen. 

    

• What can I eat? What can I drink? 

Dr. Elena Nikiphorou, Griekenland 

 

Achtergrond 

Voeding speelt een rol in het ontstekingsproces en heeft vermoedelijk ook invloed op het 

activeren en de ernst van het ziekteverloop. Je hormonen, je genen, je immuunsysteem 

en je omgeving beïnvloeden elkaar en spelen een rol bij auto-immuniteit. Als je een van 

deze onderdelen beïnvloedt, dan beïnvloed je ook de andere onderdelen.  

 

Welke type dieet is dan het meest geschikt voor mensen met reuma? 

• Het ‘Westerse dieet’ is niet goed voor mensen met chronische ontstekingen. Het 

bevat (te)veel suiker, zout, koolhydraten en omega 6 vetten (vlees, melk, eieren). 

Het dieet heeft te weinig goede omega-3 vetten (olijfolie, sardientjes, tonijn, 

makreel, zalm, walnoten). 

• Om aan voldoende goede omega-3 vetten te komen, kun je een omega-3 

voedingssupplement gebruiken. Dit kan helpen de ontsteking te verminderen, net 

als klachten, zoals pijn.  

• Hou het zoutgehalte zo laag mogelijk tijdens het koken en aan tafel. 

• Vermijd voorverpakte smaakmakers voor je eten. 

• Verminder je inname van zout eten (kaas, gezouten chips, gezouten noten). 

• Verminder je inname van natrium (dit zit in brood, gebruik 1-2 sneetjes brood per 

dag). 

• Gebruik verse kruiden om smaak aan je eten te geven.  

• Kruiden als kaneel, gember en sesamzaad hebben een gunstige invloed op een 

ontsteking. 

• Suiker en frisdrank hebben een negatieve invloed op ontstekingen. 

• Kies voor eten met een lage glycemische index: bonen, pasta (al dente), 

meergranen brood, zoete aardappel, noten en zaden muesli, appel, peer, 

sinaasappel, druiven, nectarines en bessen. 

• Kies zo min mogelijk voor eten met een hoge glycemische index: wit brood, 

stokbrood, gebakken aardappels, aardappelpuree, witte rijst, cornflakes en 

rijstwafels/crackers.  

• Het mediterrane dieet geeft goede resultaten voor veel mensen met reuma. Het 

dieet benadrukt het eten van noten, fruit, verse groenten en vis gebakken in 

olijfolie in combinatie met het drinken van water en met mate een glas rode wijn. 

Het dieet bevat minder kaas, eieren en vlees.   

• Afvallen kan helpen om ontstekingen te verminderen. 

• Vitamine D kan helpen om ontstekingen te verminderen. 

• Voor mensen met osteoporose is het belangrijk om de volgende ingrediënten op te 

nemen in het dieet: voldoende Calcium (1000-1300 mg per dag), Vitamine D 

(600-800 IU per dag), Magnesium (320-420 mg per dag), Vitamine C (75-95 mg 

per dag), Vitamine K en kalium (4700 mg per dag).  

• Prebiotica zijn minder goed te verteren door het lichaam, maar helpen op die 

manier juist om onze darmflora te laten groeien en gezond te laten blijven. Deze 
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prebiotica zitten in asperges, artisjokken, bananen, bonen, doperwten, uien en 

knoflook. 

• Probiotica zijn levende bacteriën, die ook goed zijn voor onze darmflora. Ze zitten 

bijvoorbeeld in zuurkool. Je kunt probiotica ook in de vorm van een supplement 

innemen.  

 

Conclusies 

• Een dieet kan invloed hebben op het verminderen van ontstekingsactiviteiten. 

• Het mediterrane dieet kan worden aangeraden voor mensen met 

ontstekingsreuma. 

• Voeding met veel omega-3 vetten werkt ontstekingsremmend. 

• Kies voor een dieet met veel vezels en een lage glycemische index. 

• Verminder zo veel mogelijk je zout- en suikerinname. 

• Zorg voor een gezond BMI en beweeg regelmatig.  

 

• Polypharmacy in rheumatic disease – too much of a good thing? 

Dr. Andrew Rutherford, Verenigd Koninkrijk 

 

Polyfarmacie wordt vaak beschreven als het chronisch gebruik van 5 of meer medicijnen. 

Tot deze medicijnen behoren voorgeschreven medicijnen, maar ook alternatieve medicatie 

en medicijnen, die je bij de drogist kunt krijgen. Bij het ouder worden, stijgt de kans op 

polyfarmacie. Dit stijgen met de leeftijd gaat de laatste jaren veel harder dan vroeger het 

geval was.  

 

 

In 1995 gebeurde het zelden dat mensen meer dan 10 medicijnen gebruikten, dit was in 

2010 wel anders. Het gebeurt ook al op een eerdere leeftijd (zelfs vanaf 40-45 jaar) dan 

voorheen.  

 

68% van de RA patiënten gebruikt meer dan 5 soorten medicatie. Dit heeft vaak te maken 

met comorbiditeiten en het feit dat sommige medicatie in combinatie wordt geadviseerd. 

(Gomides et al. Journal of Pharmacy Practice. 2021; 34 (3): 365-371).  
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Bij SLE gebruikt 72% van de patiënten meer dan 5 soorten medicatie en 35% meer dan 

10 soorten. (Seguin et al. AC&R doi.org/10.1002/acr.24766) 

 

Wat zijn de vragen van patiënten? 

• Welke medicatie heb ik? Hoe werkt het? Wat, als ik de medicatie niet neem? 

• Wat voor goeds doet de medicatie? Ik merk alleen negatieve bijwerkingen.  

• Waarom kan ik niet met de medicatie stoppen? 

• Waarom luistert de reumatoloog/verpleegkundige niet naar mijn ervaringen met 

medicatie? 

Bij polyfarmacie is het goed om niet alleen te kijken naar de verschillende soorten 

medicatie, die iemand inneemt. Het is ook goed om te kijken naar de dosering van de 

medicatie.  

 

Bijvoorbeeld: de volgende patiënt gebruikt: 

• Methotrexaat (Matrex): 15 mg, 1x per week (6 x een tablet van 2,5 mg). 

• Foliumzuur: 3x per week (niet op dezelfde dag als Methotrexaat). 

• Sulfasalazine (Salazopyrin): 500 mg, 3x per dag (ochtend, middag, avond). 

• Adalimumab (Humira): 40 mg, injectie om de week. 

• Gliclazide (Diamicron): 80 mg, 2x per dag tijdens eten (ontbijt en avondeten). 

• Paracetamol: 500 mg (1-2 tabletten per keer, max. 4 keer per dag). 

Met ieder medicijn neemt het risico toe op fouten met inname. Zeker ook, omdat de 

reumatoloog/verpleegkundig specialist de medicatie op stofnaam voorschrijft. Bij de 

apotheek krijg je echter wat er vergoed wordt. Zie bijvoorbeeld: de blauwe namen.  

Uit onderzoek blijkt ook dat hoe meer medicatie iemand met reuma in moet nemen, hoe 

hoger de kans is op een ziekenhuisopname als gevolg van verkeerd gebruik. 6,9% van 

ziekenhuisopnames zijn mogelijk gerelateerd aan verkeerd gebruik van medicatie. (Filkova 

et al Journal of Rheum. Dec. 2017, 44 (12) 1786-1793) 

 

 

In de bovenstaande afbeelding zie je hoe het risico op bijwerkingen als gevolg van 

verkeerd gebruik van medicatie hoger is, wanneer er sprake is van meer medicijnen. 

Bijzonder is ook dat de effectiviteit van een biological (de ‘respons rate’) lager is, wanneer 
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er sprake is van meer medicijnen. Causaliteit is lastig vast te leggen, wel is duidelijk dat er 

een correlatie is.  

 

Conclusies 

• Polyfarmacie komt vaak voor bij mensen met reuma. 

• Polyfarmacie en comorbiditeit hebben een correlatie, net als polyfarmacie en risico 

op verkeerd gebruik.  

• Meer onderzoek is nodig naar patiënten, die baat kunnen hebben bij het gebruik 

van minder medicatie.  

 

 

➢ 15:45-17:00: Enhancing research through patient involvement 

 

Voorzitters: Dr. Maarten de Wit, Nederland & Mrs. Ana Vieira, Portugal 

 

Achtergrond 

Veel onderzoekers binnen de reumatologie betrekken patient research partners (PRP’s) in 

onderzoek. De redenen zijn echter divers, net als het moment in de onderzoekscyclus 

waarop de PRP wordt betrokken. Er zijn duidelijke aanwijzingen, dat reuma-onderzoek 

beter wordt als PRP’s vanaf het begin betrokken zijn bij het onderzoek. 

 

• Research driven by patient organisations and National PRP networks. 

Dr. Jürgen Clausen, Duitsland 

 

Jürgen Clausen vertelt hoe de Duitse Rheuma Liga zelf een onderzoeksagenda heeft 

opgesteld. De Rheuma Liga richt zich op vijf hoofdthema’s: 1. Gezondheidzorgonderzoek. 

2. Onderzoek in het zelfhulpveld. 3. Informatie en communicatie. 4. Deelname in het 

sociale domein, school en werk. 5. Basic en klinisch onderzoek.  

Naast deelname in onderzoek hebben de PRP’s ook een aanvullende taak, zoals het 

verspreiden van onderzoeksresultaten, deelnemen aan richtlijnen etc. 

 

• Patient involvement in the EULAR Research Center. 

Prof. Dirk Elewaut, België 

 

Het EULAR Research Centre is vorig jaar opgestart. Het centrum richt zich op drie 

hoofdonderwerpen: 1. basic en translationeel onderzoek. 2. klinisch onderzoek. 3. 

epidemiologie/publieke gezondheid. Daarnaast ondersteunt het centrum beginnende 

onderzoekers, is het een partner voor grote Europese consortia, geeft het webinars over 

diverse onderwerpen en heeft het een reumapatiënten register. 

 

• Setting research priorities and the involvement of patients at the advocacy 

level. 

Dr. Elena Nikiphorou, Griekenland 

 

PRP’s hebben een belangrijke rol bij het bepalen wat belangrijk is voor onderzoek en bij de 

belangenbehartiging. Het bewustzijn bij clinici, academici en patiëntenorganisaties moet 

groeien. De betrokkenheid van PRP’s zal de kwaliteit van onderzoek en klinische relevantie 

versterken. Hiervoor is wel een verandering van denkwijze nodig. 

 

• OP0298-PARE Experiences and impact of patient and public involvement in 

Swedish rheumatology research: a survey of researchers and patient research 

partners 

Dr. Monica Persson, Zweden 

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&view=1&searchfor=OP0298-PARE%20&item=2022OP0298-PARE
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&view=1&searchfor=OP0298-PARE%20&item=2022OP0298-PARE
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&view=1&searchfor=OP0298-PARE%20&item=2022OP0298-PARE
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In Zweden heeft de Reumatiker Förbundet onderzoek gedaan door een survey uit te zetten 

onder onderzoekers en PRP’s. Hier kwam uit dat de PRP’s in alle aspecten van de 

onderzoekscyclus betrokken zijn en dat PRP’s de uitkomsten van research kunnen 

verbeteren. De patiëntenorganisatie kan een belangrijke rol spelen bij het trainen van 

zowel PRP’s als onderzoekers en kan een partner zijn voor onderzoekers. Het blijft 

belangrijk om de groei te stimuleren. 

 

Conclusie 

• Het EULAR Research Centre stelt participatie van PRP's bij onderzoek als prioritiet. 

• Onderzoek uit Zweden toont aan dat onderzoekers en PRP’s positief zijn over het 

vroeg betrekken van PRP’s bij onderzoek en zijn van mening dat het de kwaliteit 

van het onderzoek daardoor verbetert. 

• Patient centered medicine kan in de praktijk alleen werken als patiënten 

deelnemen aan de besluitvorming over hun eigen gezondheidszorg en betrokken 

zijn in het onderzoek naar hoe de besluiten vorm krijgen. 

 

 

➢ 17:30-18:45: Facilitating work participation – why and how? 

 

Voorzitters: Prof. Ann Bremander, Denemarken & Dr. Ross Wilkie, Schotland 

 

• What do the patients need – and what do we know about effectiveness of work 

rehabilitation so far? 

Mrs. Christina Merete Tvede Madsen, Denemarken 

 

Achtergrond 

Een groot deel (30%) van de mensen met reuma in Denemarken verliest hun baan in het 

eerste jaar na de diagnose. Dit heeft impact op het sociale leven en heeft economische 

consequenties.  

 

Doel 

Een overzicht krijgen van bewijzen van de effectiviteit van preventieve interventies om 

mogelijkheden om te werken te vergroten en ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te 

verminderen. 

 

Methoden 

Uitgebreid literatuuronderzoek naar diverse studies over interventies bij mensen met 

ontstekingsreuma. 

 

Conclusies 

• De verschillende onderzoeken lieten verschillende interventies zien met 

verschillende uitkomsten. 

• Het lijkt er op dat preventieve interventies om baanverlies te voorkomen 

inderdaad effect hebben op werkmogelijkheden, verzuim en baanverlies. 

• Nader onderzoek is aanbevolen.  

 

• Work rehabilitation in clinical practice: UK experiences. 

Dr. Yeliz Prior, Verenigd Koninkrijk 

 

Achtergrond 

RA heeft impact op het werk: 

• 25% verlies van werktijd door gezondheidsproblemen. 
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• 67% van de mensen met RA heeft last van beperkingen bij het werk. 

• 40% van de mensen stopt met werken binnen 5 jaar na de diagnose. 

• Sommige werknemers krijgen geen hulp van hun werkgever. 

 

Doel 

Antwoord krijgen op de vragen of de ‘Workwell’ interventiemethode werkt voor mensen 

met RA in hun werkomgeving en of ze daardoor minder problemen hebben op het werk en 

minder risico op arbeidsongeschiktheid.  

 

Methoden 

Mensen met RA krijgen een aanpak aangeboden met een: 

• Startgesprek met bedrijfsarts. 

• Aantal sessies van 1 uur. 

• Zelfhulppakket. 

• Telefonische begeleiding. 

Daarbij wordt naar vele facetten gekeken, zoals: 

• Vermoeidheid. 

• Hand- en armfunctie. 

• Zitten of staan voor langere perioden (statische houding).  

• Een ergonomische werkplek.  

• Balans tussen privé en werk. 

 

• Facilitating work ability of people with RMDs: The top tips a patient should 

receive in early disease. 

Ms. Victoria Romero Pazos, Spanje 

 

Achtergrond 

Victoria Romero is een Spaanse arbeidsdeskundige. Ze geeft een aantal tips over hoe je 

met reuma om kunt gaan op het werk. Het zijn tips, die je zo snel mogelijk na je diagnose 

zou willen ontvangen. 

 

Tips van Victoria: 

1. Ken je rechten als werknemer: 

o je hoeft niet te vertellen over je ziekte. 

o je hebt het recht op aanpassingen van b.v. je werkplek, je werkschema, 

etc. 

2. Ken de wetgeving, die jou kan beschermen: 

o internationale wetgeving, zoals het VN-verdrag over de rechten van 

mensen met een handicap en het Europees verdrag voor rechten van de 

mens. 

o nationale wetgeving. 

3. Zie de voordelen van werk: 

o werk hebben, kan een positief effect hebben op je gezondheid. 

o werk hebben, bevordert je deelname aan de maatschappij.  

4. Wees flexibel, wees creatief en zorg, dat je openstaat voor onderhandeling: 

o wees flexibel in je verwachtingen van je werk. 

o wees creatief in het bedenken van oplossingen, mogelijkheden en 

eventueel alternatieven voor je werk. 

o sta open voor onderhandeling. Een open houding en bereidheid tot dialoog 

kan leiden tot betere resultaten.  

5. Onderzoek al je mogelijkheden: 

o sommige bedrijven staan meer open voor mensen met beperkingen. 

o de ene baan past beter bij jouw mogelijkheden dan de andere. 
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o je kunt ook voor jezelf beginnen.  

 

 

➢ EULAR 2022 Press releases Day 3 

 

• NEW POPULATION-BASED STUDIES SHOW INCREASED RISK OF DEMENTIA AND 

DEPRESSION IN RA - New data presented at the 2022 EULAR Congress 

 

NIEUW BEVOLKINGSONDERZOEK TOONT VERHOOGD RISICO VAN DEMENTIE EN 

DEPRESSIE BIJ RA - Nieuwe gegevens gepresenteerd op het EULAR-congres 2022 

 

Toenemend bewijs uit observationele studies wijst erop, dat patiënten met reumatoïde 

artritis (RA) een hoger risico hebben op het ontwikkelen van dementie. Ook het optreden 

van depressie is verhoogd. Nieuw onderzoek toont aan dat depressie samenhangt met een 

verhoogde mortaliteit in deze populatie. Klinisch actieve RA werd ook geassocieerd met 

een verhoogd risico op dementie. Verdere studies zijn nodig om de mechanismen van een 

verhoogd risico op dementie bij RA-patiënten te identificeren.  

In hun werk, gepresenteerd op het 2022 EULAR Congres, gebruikten Dr. Jens Kristian 

Pedersen en collega's gegevens van het DANBIO-register om het risico te beschrijven van 

sterfte door alle oorzaken geassocieerd met depressie bij patiënten met incidenteel RA. 

De groep gebruikte als een indicatie voor depressie: de eerste keer dat een recept voor 

antidepressiva werd ingenomen. Onder 11.071 RA patiënten had 10% recepten voor 

antidepressiva ingevuld. Analyse toonde aan, dat depressie geassocieerd was met een 

meer dan 6-voudig verhoogd sterfterisico bij patiënten met incidentele RA. 

Er zijn steeds meer aanwijzingen, dat mensen met RA een hoger risico hebben op het 

ontwikkelen van dementie. Echter, de incidentie van dementie onder RA patiënten is de 

laatste jaren gedaald. Het is onbekend of dit een weerspiegeling is van bredere trends in 

het voorkomen van dementie in de loop der tijd, de vooruitgang in de behandeling van RA 

of andere factoren.  

Dr. Elena Myasoedova deelde nieuwe bevindingen over risicofactoren voor incidentie van 

dementie in een groot aanvangscohort van patiënten met RA. De belangrijkste bevinding 

was, dat klinisch actieve RA, naast andere risicofactoren, geassocieerd is met een 

verhoogd risico op dementie. De cumulatieve incidentie van dementie steeg met 2-3% 

elke 5 jaar na de diagnose van RA en een hogere leeftijd bij het optreden van RA was 

consistent geassocieerd met risico op dementie. Aanwezigheid van reumatoïde 

knobbeltjes, grote gezamenlijke zwelling, hypertensie, hartfalen en depressie bij aanvang 

of gedurende het eerste jaar na het optreden van RA waren significant geassocieerd met 

het risico op dementie. Grote gewrichtszwelling, cardiovasculaire of cerebrovasculaire 

ziekte (met name hartfalen en ischemische beroerte), angst en depressie op enig moment 

verhoogden het risico op dementie. Studies zijn aan de gang om de rol van systemische 

ontsteking en de interacties met andere risicofactoren op het risico van cognitieve 

achteruitgang bij patiënten met RA te evalueren. 

Dr. Yeonghee Eun deelde ook gegevens over het verband tussen dementie en RA, 

gebaseerd op een studie in een groot cohort op bevolkingsniveau. Uit de resultaten bleek 

dat RA-patiënten een 1,2 maal hoger risico op dementie hadden dan controles. Deze 

omvatte zowel de ziekte van Alzheimer als vasculaire dementie. In een gestratificeerde 

analyse naar leeftijd, geslacht, levensstijlfactoren en comorbiditeiten was de associatie 

tussen RA en dementie consistent aanwezig. De auteurs merken op dat adequate evaluatie 

van dementie vereist is, wanneer cognitieve stoornissen optreden bij RA-patiënten. 

 

Source 



 
 

69 

 

- Pedersen K, et al. More than six-fold increased mortality risk in patients with incident 

rheumatoid arthritis and depression in a large cohort with 10-year follow-up. Presented at 

EULAR 2022; abstract OP0067. 

- Myasoedova E, et al. Active rheumatoid arthritis and associated comorbidities increase 

risk of dementia: A population-based cohort study. Presented at EULAR 2022; abstract 

OP0134. 

- Eu Y, et al. Increased risk of dementia in patients with rheumatoid arthritis: a nationwide 

population-based cohort study. Presented at EULAR 2022; abstract OP0271.  

 

 

• RISK FACTORS FOR SEVERE COVID-19 OUTCOMES IN A LARGE US HEALTH CARE 

SYSTEM - More reliable analysis on larger populations is essential for current and 

future pandemics 

 

RISICOFACTOREN VOOR ERNSTIGE COVID-19 UITKOMSTEN IN EEN GROOT 

GEZONDHEIDSZORGSYSTEEM IN DE VS - Betrouwbaardere analyses van grotere 

populaties zijn essentieel voor huidige en toekomstige pandemieën 

 

COVID-19 is de ziekte, die wordt veroorzaakt door de SARS-CoV-2-infectie. Gegevens van 

een groot Amerikaans gezondheidszorgsysteem zijn gebruikt om de COVID-uitkomsten 

van patiënten met en zonder immuun-gemedieerde ontstekingsziekten (IMID's) te 

analyseren. Over het algemeen hadden patiënten met en zonder IMID's een vergelijkbaar 

percentage ziekenhuisopnames, noodzaak tot mechanische beademing en overlijden. De 

sterkste associaties met de ernst van COVID-19 waren hartfalen en leeftijd. 

Spondyloartritis was zwak geassocieerd met gunstige uitkomsten, terwijl het gebruik van 

bepaalde reumageneesmiddelen geassocieerd was met een verhoogde ziekenhuisopname 

en sterfte.   

Het risico van het verwerven van COVID-19 - en de ernst van de ziekte - in de context van 

IMIDs en hun therapie blijft onvolledig begrepen. De gerapporteerde infectiecijfers en 

resultaten variëren afhankelijk van het specifieke IMID, de aard en grootte van de 

studiepopulatie en de aanwezigheid of afwezigheid van geschikte controlepopulaties. 

Tijdens het EULAR-congres van 2022 in Kopenhagen heeft Dr. Philip Mease de resultaten 

gerapporteerd van deze grote Amerikaanse analyse, bedoeld om te bepalen of specifieke 

IMID's - waaronder veel voorkomende reumatische aandoeningen en specifieke 

immunomodulerende geneesmiddelen - geassocieerd zijn met bepaalde uitkomsten van 

COVID-19 infectie. 

Over het algemeen toonden de resultaten aan, dat de percentages positieve COVID-19-

tests, invasieve mechanische beademing en mortaliteit niet hoger waren bij mensen met 

IMID's in vergelijking met die zonder IMID's, terwijl het aantal ziekenhuisopnames 

vergelijkbaar was. De belangrijkste risicofactoren voor ziekenhuisopname bleken leeftijd 

en de aanwezigheid van hartfalen te zijn. Bij de noodzaak tot invasieve mechanische 

beademing was hartfalen de belangrijkste risicofactor, terwijl leeftijd de belangrijkste 

factor was voor verhoogde mortaliteit. Diabetes vertoonde zwakke associaties met deze 

drie uitkomsten. Spondyloartritis was zwak geassocieerd met verminderde 

ziekenhuisopname, beademing en overlijden.  

Het gebruik van conventionele synthetische ziekte-modificerende anti-reumatische 

geneesmiddelen (csDMARDs) en corticosteroïden vertoonde een zwakke associatie met 

ziekenhuisopname en het gebruik van rituximab vertoonde een zwak verband met een 

verhoogde mortaliteit. 

Na de oorspronkelijke indiening van het abstract voegde Dr. Mease een update toe, zodat 

de studie nu de volgende gegevens bevat van 230.773 patiënten met positieve COVID-19 

tests. Analyses omvatten aanvullende IMID's en medicatie met resultaten voor twee 

tijdsintervallen: vóór en na het verschijnen van de Omicron variant. In het algemeen 
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hebben patiënten met IMID's hogere percentages ziekenhuisopnames en overlijden dan de 

niet-IMID-populatie, wat waarschijnlijk samenhangt met leeftijd en comorbiditeit. Echter, 

in multivariabele analyses toonden weinig IMID's een associatie met ernstige uitkomsten 

en degenen die dat wel deden, hadden een lagere voorspellende waarde in 

uitkomstmodellen. Vaccinatie en boosterstatus waren sterk geassocieerd met gunstige 

uitkomsten.  

 

Source 

Mease PJ, et al. Risk factors for severe COVID-19 outcomes: a study of immune-mediated 

inflammatory diseases, therapies and comorbidities in a large US healthcare system. 

Presented at EULAR 2022; abstract OP0247. 

 

 

• AIR POLLUTION A KEY ENVIRONMENTAL EXPOSURE DRIVING INFLAMMATORY 

ARTHRITIS DEVELOPMENT - New evidence on pollutants and rheumatic disease 

shared at the 2022 EULAR Congress 

 

LUCHTVERVUILING EEN BELANGRIJKE MILIEUBLOOTSTELLING, DIE DE ONTWIKKELING 

VAN INFLAMMATOIRE ARTRITIS STIMULEERT - Nieuw bewijsmateriaal over vervuilende 

stoffen en reumatische aandoeningen gedeeld op het EULAR-congres 2022 

 

Toenemend bewijsmateriaal heeft aangetoond dat blootstelling aan milieufactoren verband 

houdt met de ontwikkeling van inflammatoire artritis, waarbij luchtvervuiling in verband 

wordt gebracht met een verstoring op moleculair niveau in het immuunsysteem. 

Verontreinigende stoffen kunnen ook een impact hebben op de gezondheid van de botten. 

Uit gegevens die zijn gepresenteerd tijdens het EULAR-congres in Kopenhagen in 2022 

blijkt, dat chronische blootstelling aan luchtverontreinigende stoffen in verband wordt 

gebracht met een incrementele toename van het risico op het krijgen van een auto-

immuunziekte. Ondertussen toont een tweede onderzoeksgroep aan, dat 

schoonmaakactiviteiten onderschatte bronnen van blootstelling aan kristallijn silica zijn bij 

vrouwen met RA in vergelijking met de algemene bevolking, en deze activiteiten kunnen 

bijdragen tot de ontwikkeling van de ziekte.   

Twee door Dr. Giovanni Adami op het EULAR-congres van 2022 gepresenteerde abstracts 

hadden betrekking op de kwestie van milieublootstelling en de rol in de ontwikkeling van 

de ziekte. Zwevende deeltjes (PM) worden gedefinieerd als alles in de lucht, dat geen gas 

is. PM omvat een verscheidenheid aan chemicaliën en materialen, waarvan sommige giftig 

kunnen zijn. Gegevens van meer dan 80.000 mensen in een retrospectieve 

waarnemingsstudie in Italië toonden een positief verband tussen PM-niveaus gemeten in 

lokale luchtkwaliteit stations en het risico van auto-immuunziekten. In feite werd elke 10 

µg/m3 toename van de PM10 concentratie geassocieerd met een verhoogd risico van 7% 

op het hebben van een auto-immuunziekte. 

Blootstelling aan PM10 boven 30 µg/m3 en PM2.5 boven 20 µg/m3 werd respectievelijk in 

verband gebracht met een 12% en 13% hoger risico op een auto-immuunziekte. 

Uitgesplitst naar individuele ziekten werd blootstelling aan PM10 geassocieerd met een 

verhoogd risico op reumatoïde artritis (RA) maar geen andere auto-immuunziekte, terwijl 

blootstelling aan hoge niveaus van PM2.5 werd geassocieerd met een verhoogd risico op 

RA en inflammatoire darmziekten. In het algemeen kan worden gesteld, dat chronische 

blootstelling aan luchtverontreiniging boven de drempelwaarde voor menselijke 

bescherming in verband wordt gebracht met een 10% hoger risico op het ontwikkelen van 

immuun-gemedieerde ziekten. 

Dezelfde groep keek naar het verband tussen langdurige blootstelling aan PM en 

osteoporose bij bijna 60.000 vrouwen met een hoog risico op breuken. De resultaten 

toonden aan, dat blootstelling aan PM2.5 negatief geassocieerd was met een lage 
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botmassa aan de bovenkant van het dijbeen en de lumbale wervelkolom. Chronische 

blootstelling boven 25 μg/m³ voor PM2.5 en 30 μg/m³ voor PM10 werd in verband 

gebracht met een 16% en 15% hoger risico op het hebben van osteoporotische botmassa 

scores op elke plaats. De onderzoekers concludeerden, dat langdurige blootstelling aan 

luchtverontreiniging geassocieerd was met een hoger risico op osteoporose. 

Eerdere studies hebben aangetoond dat het inademen van kristallijn silica geassocieerd is 

met de ontwikkeling van RA - maar dit onderzoek heeft zich historisch gericht op 

beroepsmatige blootstelling en op mannelijke werknemers. Aangezien aanzienlijke 

hoeveelheden van deze verontreinigende stof aanwezig zijn in andere omgevingen, hebben 

Dr Johanna Sigaux en collega's zich tot doel gesteld de belangrijkste bronnen van 

blootstelling aan kristallijn silica in een groep RA-patiënten te identificeren, ongeacht hun 

beroepsactiviteit, en het verband tussen blootstelling aan silica en ziektekenmerken te 

beoordelen. De resultaten toonden aan dat bij vrouwen met RA de belangrijkste bronnen 

van blootstelling aan kristallijn silica schoonmaakactiviteiten waren, bijvoorbeeld het 

hanteren van stoffige kleren of talkpoeder. Vrouwen, betrokken bij deze activiteiten, 

hadden een hogere blootstelling in vergelijking met mensen in de algemene bevolking. 

Over de gehele reeks RA patiënten was een hoge blootstelling aan kristallijn silica 

onafhankelijk geassocieerd met longafwijkingen, zoals interstitiële longziekte en 

mediastinale lymfadenopathie. 

De bevindingen van de studie suggereren dat schoonmaakactiviteiten onderschatte 

bronnen zijn van blootstelling aan kristallijn silica, dat vrouwen met RA hierin 

oververtegenwoordigd zijn in vergelijking met de algemene bevolking en dat dit kan 

bijdragen tot de pathogenese van de ziekte. 

 

Source 

- Adami G, et al. Association between exposure to fine particulate matter and 

osteoporosis: a population-based cohort study. Presented at EULAR 2022; abstract 

OP0242. 

- Adami G, et al. Association between long-term exposure to air pollution and immune-

mediated diseases: a population-based cohort study. Presented at EULAR 2022; abstract 

OP0071. 

- Sigaux J, et al. Cleaning activities, dusty clothes laundry and talcum handling are 

underestimated major sources of exposure to crystalline silica in women with rheumatoid 

arthritis. Presented at EULAR 2022; abstract OP0006. 

 

 

• PEOPLE WITH RHEUMATIC DISEASES HAVE DETERIORATED SEX LIVES - Sexual 

dysfunction should be addressed in the management of RMDs 

 

MENSEN MET REUMATISCHE AANDOENINGEN HEBBEN EEN VERSLECHTERD SEKSLEVEN - 

Seksuele disfunctie moet worden aangepakt in de behandeling van RMDs 

 

Chronische reumatische aandoeningen en aandoeningen van het bewegingsapparaat 

(RMDs) veroorzaken pijn en invaliditeit en kunnen de kwaliteit van leven aantasten. RMDs 

hebben ook een belangrijke impact op het seksleven van mensen. Twee abstracts, die 

gepresenteerd werden op het 2022 EULAR Congres in Kopenhagen, onderzochten hoe 

RMDs een impact hebben op seksueel gebied en hoe gespecialiseerde fysiotherapie 

gebruikt zou kunnen worden om sommige groepen te ondersteunen.   

Tot nu toe zijn er weinig studies gedaan naar gewrichtsaandoeningen en de impact op 

seks. Bovendien ontbreekt het in veel studies aan een controlegroep en worden de 

verschillende gebieden van seksualiteit niet onderzocht.  

De groep van Dr. Carlos ValeraRibera onderzocht de impact van chronische 

gewrichtsziekten op seksueel gebied in een cross-sectionele observationele studie.  
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Het doel was om de prevalentie van seksuele disfunctie te beschrijven bij mensen met 

reumatoïde artritis (RA) of artritis psoriatica (PsA) in vergelijking met de algemene 

bevolking. Een vragenlijst werd gebruikt om informatie te verzamelen van 188 patiënten in 

vier verschillende domeinen: plezier, verlangen, opwinding en orgasme. In totaal had 48% 

van de mensen met RA, 30% met PsA en 6% in de controlegroep scores, die wezen op 

seksuele disfunctie. De scores waren typisch hoger bij mannen dan bij vrouwen. 

De bevindingen tonen aan, dat mensen met RA of PsA een verslechterd seksueel leven 

hebben in vergelijking met een gezonde populatie - met impact duidelijk aanwezig op alle 

domeinen op seksueel gebied. Zoals aangetoond in eerdere studies, zijn leeftijd, geslacht, 

waargenomen gezondheid, werksituatie en economische status gerelateerd aan het risico 

op het lijden aan seksuele disfunctie. De onderzoekers suggereren dat deze factoren 

moeten worden beschouwd als een holistisch onderdeel van de zorg en bevelen aan, dat 

de CSFQ-14 vragenlijst gebruikt kan worden als een instrument voor het beheer van 

seksuele gezondheid bij mensen met RMDs. 

Hoewel het bekend is dat systemische reumatische ziekten, zoals systemische sclerose 

(SSc) en idiopathische inflammatoire myopathieën (IIM), alle aspecten van het leven 

kunnen beïnvloeden - inclusief seksuele gezondheid - is er tot op heden geen niet-

farmacologische behandeling voorgesteld. Barbora Heřmánková en collega's presenteerden 

een abstract over hun studie naar het effect van een 8 weken durend fysiotherapie 

programma op de seksuele gezondheid bij 16 vrouwelijke patiënten met SSc en IIM, in 

vergelijking met een controlegroep zonder interventie. 

Het interventieprogramma omvatte bekkenbodemoefeningen en tweemaal per week 

gesuperviseerde fysiotherapie voor musculoskeletale problemen, waarvan gedacht werd 

dat ze subjectief de seksuele functie beperkten. Vergeleken met de controlegroep was er 

een statistisch significante verbetering in zowel seksuele functie, functionele status en 

kwaliteit van leven. De auteurs concluderen dat hun pilot fysiotherapie programma niet 

alleen het natuurlijke verloop van progressieve achteruitgang van functionele 

vaardigheden voorkwam, maar ook leidde tot een significante verbetering van de seksuele 

functie en de algemene kwaliteit van leven bij vrouwen met SSc en IIM. Deze bevindingen 

suggereren dat fysiotherapie een potentiële therapeutische optie zou kunnen zijn voor 

seksuele problemen bij vrouwen met SSc en IIM. 

 

Source 

- Valera-Ribera C, et al. Impact of chronic joint diseases on the sexual sphere with regards 

to a healthy population: a multicenter study. Presented at EULAR 2022; abstract OP0139. 

- Heřmánková B, et al. Effect of an 8-week specialized physical therapy program on sexual 

health in female patients with systemic sclerosis and idiopathic inflammatory myopathies: 

A pilot study. Presented at EULAR 2022; abstract OP. Presented at EULAR 2022; abstract 

OP0208-HPR.  

 

 

• VALIDATION OF EULAR RECOMMENDATIONS FOR IMAGING IN GIANT CELL 

ARTERITIS - Ultrasound offers potential as a tool for diagnosis and monitoring in 

GCA 

 

VALIDATIE VAN ECHOGRAFISCHE AANBEVELINGEN VOOR BEELDVORMING BIJ 

REUSCELARTERITIS - Echografie biedt potentieel als hulpmiddel voor diagnose en 

monitoring bij GCA 

 

Reuscelarteritis (GCA) is een aandoening van de bloedvaten, die ontstekingen veroorzaakt 

in de bekleding van de slagaders. EULAR - de Europese Alliantie van Verenigingen voor 

Reumatologie - heeft eerder aanbevelingen gepubliceerd voor het gebruik van 

beeldvorming bij vasculitis van grote vaten. Vier nieuwe abstracts, gepresenteerd tijdens 
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het 2022 EULAR-congres in Kopenhagen, onderzochten het gebruik van echografie voor de 

diagnose en monitoring van GCA. Belangrijke bevindingen stellen vast, dat een 

beeldvormende test, ondersteund door een klinische pre-test, waarschijnlijk voldoende is 

voor de diagnose van GCA; echografie wordt ook bevestigd als een potentieel hulpmiddel 

voor het monitoren van de respons op behandeling. 

Dr. Elisa Fernández-Fernández presenteerde een onderzoek naar de geldigheid van 

bestaande EULAR-aanbevelingen voor het gebruik van echografie bij de diagnose van GCA 

- met name de kleurendoppler-echografie (CDUS). De resultaten tonen aan, dat het 

combineren van de resultaten van een pre-test waarschijnlijkheidsscore met de CDUS een 

nauwkeurige diagnose van GCA mogelijk maakt, zoals vastgesteld door de EULAR groep, 

met minder dan 2% misclassificatie. Zelfs een negatieve CDUS bij patiënten met een 

intermediair risico vertoonde een sterke associatie met een negatieve diagnose.  

Deze studie valideert de aanbevelingen van EULAR voor het gebruik van beeldvorming bij 

vasculitis van de grote vaten en stelt vast dat een beeldvormende test, ondersteund door 

een klinische pre-test, waarschijnlijk voldoende is voor de diagnose van GCA.  

Drie andere groepen presenteerden op het congres gegevens over het bewijs voor 

echografie bij GCA. De ultra-sonografische Halo-score biedt een kwantitatieve maat voor 

de mate van vasculaire ontsteking bij GCA. Hoge Halo-scores correleren met systemische 

markers van ontsteking en kunnen helpen de diagnose GCA met hoge specificiteit te 

stellen. Een toename van de intima-mediadikte (IMT) bij patiënten met een verhoogd 

cardiovasculair risico kan echter leiden tot valse positieven.  

Dr. Juan Molina Collada presenteerde de bevindingen van een retrospectieve 

observationele studie bij 157 patiënten, die naar een fast track echografie kliniek werden 

verwezen. Er waren geen verschillen in cardiovasculair risico tussen patiënten met en 

zonder GCA. Bij patiënten zonder GCA waren de extra-craniële slagader IMT en Halo-

scores significant hoger bij degenen met een hoog of zeer hoog risico dan bij degenen met 

een laag of matig risico. De groep concludeert, dat een hoog cardiovasculair risico de 

diagnostische nauwkeurigheid van de echografische Halo-score kan beïnvloeden, wat kan 

leiden tot vals-positieve bevindingen bij deze patiënten. Dit suggereert dat cardiovasculair 

risico in overweging moet worden genomen bij de vasculaire beoordeling van patiënten 

met verdenking op GCA. 

Follow-up beoordeling van het aantal Halo's en verschillende kwantitatieve scores op basis 

van intima-media complex (IMC) meting van Halo's hebben een gevoeligheid voor 

verandering aangetoond. Het opnemen van IMC van genormaliseerde arteriën in dergelijke 

scores kan het risico op het missen van nieuwe arteriële laesies en de beoordelingsbias in 

de richting van een respons verminderen.  

Berit Dalsgaard Nielsen en collega's evalueerden echoscores, gebaseerd op Halo-

kenmerken en scores gebaseerd op IMT-metingen van zowel visueel normale als 

arteritische slagaders in een prospectief cohort van 47 nieuw-ontstane patiënten. Alle 

echografische uitkomsten verbeterden tijdens de follow-up en waren duidelijk in week 8. 

Echter, alleen scores met inbegrip van temporale slagaders vertoonden een consistent 

statistisch significante verandering ten opzichte van de uitgangswaarde en een significante 

correlatie met markers van de ziekteactiviteit. Sommige scores gebaseerd op grote vaten 

vertoonden een zwakke correlatie met C-reactief proteïne, maar correleerden verder niet 

met de klinische ziekteactiviteit. Deze bevindingen bevestigen dat echografie een 

potentieel instrument is voor het monitoren van de respons op behandeling bij mensen 

met GCA. 

Polymyalgia rheumatica (PMR) en GCA zijn nauw verwant en PMR komt voor bij 

ongeveer 50% van de patiënten met GCA. Het door Dr. Eugenio de Miguel gepresenteerde 

onderzoek had tot doel de prevalentie van subklinische GCA vast te stellen bij 258 mensen 

met nieuw gediagnosticeerde PMR door gebruikmaking van vasculaire echografie als 

diagnostisch hulpmiddel. De resultaten toonden aan dat een vijfde van de PMR-patiënten 

zonder symptomen of tekenen van GCA echografische bevindingen hadden, die consistent 
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zijn met de diagnose GCA. In totaal had 24,3% alleen betrokkenheid van de temporale 

arterie (craniale GCA), 65,8% had betrokkenheid van een extra-craniale arterie en 9,8% 

had een gemengde vorm. 

 

Source 

- Dalsgaard Nielsen B, et al. Sensitivity to change of different ultrasound scores in a 

prospective follow-up of new-onset treatment-naïve GCA patients. Presented at EULAR 

2022; abstract OP0186. 

- de Miguel E, et al. Prevalence of subclinical giant cell arteritis in patients with 

polymyalgia rheumatica. Presented at EULAR 2022; abstract OP0184. 

- Fernández-Fernández E, et al. Validity of the EULAR recommendations on the use of 

ultrasound in the diagnosis of giant cell arteritis. Presented at EULAR 2022; abstract 

OP0183. 

- Molina Collada J, et al. Impact of Cardiovascular Risk on the diagnostic accuracy of the 

Ultrasound Halo Score for Giant Cell Arteritis. Presented at EULAR 2022; abstract OP0288. 

 

 

• USE OF GLUCOCORTICOIDS IN RHEUMATIC DISEASE: WEIGHING THE BALANCE 

OF BENEFITS AND HARMS - New data released at EULAR suggest a favorable 

balance in the long term 

 

GEBRUIK VAN GLUCOCORTICOÏDEN BIJ REUMATISCHE AANDOENINGEN: AFWEGING VAN 

VOORDELEN EN NADELEN - Nieuwe gegevens die op de EULAR bekend zijn gemaakt, 

wijzen op een gunstige balans op lange termijn 

 

Glucocorticoïdtherapie in lage doses wordt veel gebruikt bij reumatoïde artritis (RA), maar 

zij veroorzaken een breed scala aan bijwerkingen, die een zorg zijn voor zowel patiënten 

als artsen, en het werkelijke evenwicht tussen voordelen en nadelen is nog onbekend. 

Verscheidene groepen trachten het lange-termijnbeeld van het gebruik van 

glucocorticoïden bij reumatische ziekten te verhelderen en op het EULAR-congres van 

2022 werden verschillende interessante bevindingen gepresenteerd. 

Richtlijnen suggereren dat glucocorticoïden moeten worden gebruikt als 

overbruggingstherapie bij RA, maar veel patiënten worden chronisch behandeld met lage 

doses. De effecten van ontwenning in deze groep zijn niet uitgebreid bestudeerd.  

Abdullah Almayali deelde de bevindingen van GLORIA - een 2-jarige, dubbelblinde studie, 

die de voordelen en nadelen op lange termijn evalueert van lage doses glucocorticoïden 

toegevoegd aan de standaardzorg. Specifiek onderzochten zij ziekte opflakkeringen en 

tekenen van bijnierinsufficiëntie na terugtrekking van geblindeerde proefmedicatie. 

Na het afbouwen nam de ziekteactiviteit aanzienlijk toe in de prednisolon groep, maar 

bleef stabiel in de placebogroep. Voor tekenen van bijnierinsufficiëntie was het gemiddelde 

aantal tekenen voor prednisolon 1,1 versus 0,9 voor de placebo bij het laatste proefbezoek 

en 0,8 versus 0,8 bij follow-up. Er werden geen verschillen gezien in cortisolspiegels en 

geen enkele patiënt ontwikkelde klinische hypo-adrenalisme tijdens de verdere follow-up. 

De groep concludeerde dat afbouwen van prednisolon de ziekteactiviteit matig verhoogt en 

het risico op een flare numeriek verhoogt, zonder dat er aanwijzingen zijn voor 

bijnierinsufficiëntie. Dit suggereert dat afbouwen van prednisolon in lage doses haalbaar is 

na 2 jaar toediening. 

De groep van professor dr. Maarten Boers onderzocht de effecten van prednisolon (5 

mg/dag gedurende 2 jaar) bij 451 RA-patiënten van 65 jaar en ouder in een pragmatisch, 

dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek. Er werden verschillende voordelen van de 

therapie waargenomen. De ziekteactiviteit nam snel af en stabiliseerde zich na 1 jaar en 

was lager met prednisolon dan met een placebo. Het contrast in vroege respons was 

groter bij patiënten, die zich aan het protocol hielden bij stabiele behandeling en er waren 
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meer responders op prednisolon. Gewrichtsschade progressie over 2 jaar was significant 

lager op prednisolon versus placebo. Gedurende de studieperiode werd schade ervaren 

door 60% en 49% van respectievelijk prednisolon- en placebo-behandelde patiënten - wat 

een getal geeft, dat nodig is om schade te berokkenen van 9,5. Bijwerkingen van bijzonder 

belang (ernstig en prednisolon gerelateerd) waren 278 versus 206 en het verschil was het 

grootst voor infecties. Andere glucocorticoïd-specifieke ongewenste voorvallen van 

bijzonder belang waren zeldzaam, zonder relevante verschillen. De bevindingen 

suggereren dat add-on een lage dosis prednisolon gunstige langetermijneffecten heeft op 

de ziekteactiviteit en op schadeprogressie bij oudere RA-patiënten, die standaard worden 

behandeld. De tegenprestatie is een toename van 24% in bijwerkingen, maar deze zijn 

meestal mild tot matig - wat wijst op een gunstige balans tussen baten en lasten op de 

lange termijn.  

Verder onderzoek, gepresenteerd door dr. Joanna Robson, onderzocht de invloed van 

glucocorticoïden op gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven (HRQoL). De studie was 

bedoeld als basis voor de ontwikkeling van een Patient-Reported Outcome Measure 

(PROM), die zowel in trials als in de klinische praktijk kan worden gebruikt. Patiënten uit 

het Verenigd Koninkrijk, de VS en Australië, die in de afgelopen 2 jaar werden behandeld 

met glucocorticoïden voor een reumatische aandoening, werden uitgenodigd om deel te 

nemen aan semigestructureerde kwalitatieve interviews. Een lijst van 134 voorgestelde 

items werd ontwikkeld uit zes initiële thema's. Na verwijdering van doublures en 

ambiguïteit, werden de resterende 62 items getest en verfijnd door middel van een 

pilotonderzoek met onderzoekspartners, iteratieve rondes van cognitieve interviews en een 

linguïstische vertaalbaarheidsbeoordeling. Het resultaat is een ontwerpvragenlijst van 40 

items, die momenteel wordt getest in een online grootschalige enquête om de definitieve 

schaalstructuur en meeteigenschappen te bepalen. 

 

Source 

- Boers M, et al. Favorable balance of benefit and harm of long-term, low dose 

prednisolone added to standard treatment in rheumatoid arthritis patients aged 65+: The 

pragmatic, multicenter, placebo- controlled GLORIA trial. Presented at EULAR 2022; 

abstract OP0263. 

- Bridgewater S, et al. Patient perceptions of impact of glucocorticoid therapy in the 

rheumatic diseases: international development of a treatment-specific Patient Reported 

Outcome Measure. Presented at EULAR 2022; POS0040-HPR. 

- Almayali A, et al. Tapering of long-term, low dose glucocorticoids in senior rheumatoid 

arthritis patients: follow up of the pragmatic, multicenter, placebo-controlled GLORIA trial. 

Presented at EULAR 2022; abstract OP0270. 

 

 

• NEW EVIDENCE SUPPORTING COVID SEVERITY RISK FACTORS IN PEOPLE 

WITH DIVERSE RHEUMATIC DISEASES - New insights shared at the EULAR 

Congress 

 

NIEUW BEWIJS TER ONDERSTEUNING VAN ERNSTIGE COVID RISICOFACTOREN BIJ 

MENSEN MET DIVERSE REUMATISCHE AANDOENINGEN - Nieuwe inzichten gedeeld tijdens 

het EULAR Congres 

 

COVID-19 is de ziekte, die wordt veroorzaakt door de SARS-CoV-2-infectie. Sommige 

factoren, geassocieerd met ernstige COVID-19 uitkomsten, zijn geïdentificeerd bij 

patiënten met inflammatoire en auto-immuun reumatische en musculoskeletale 

aandoeningen (RMDs), waaronder oudere leeftijd, mannelijk geslacht, comorbiditeit, 

hogere ziekteactiviteit en bepaalde medicatie zoals rituximab. Nieuwe gegevens, die 

tijdens het EULAR-congres van 2022 bekend zijn gemaakt, werpen een licht op enkele 
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specifieke factoren voor mensen met psoriasis, artritis psoriatica (PsA), axiale 

spondyloartritis (axiale SpA) of idiopathische inflammatoire myopathie (IIM).  

Tot nu toe was informatie over de factoren, die geassocieerd zijn met ernstige COVID 

uitkomsten, bij mensen met psoriasis, PsA, of axiale SpA nog niet bekend - ook niet hoe 

specifieke behandelingen voor deze aandoeningen de resultaten kunnen beïnvloeden.  

Professor Pedro Machado presenteerde nieuwe gegevens van het COVID-19 PsoProtect en 

de door artsen gerapporteerde registers van de Global Rheumatology Alliance, die 

bevestigen dat ernstigere COVID-19 resultaten in deze groep grotendeels worden bepaald 

door demografische factoren (leeftijd, geslacht), comorbiditeiten en actieve ziekte - zoals 

is waargenomen voor andere RMDs. Deze gebundelde analyse van gegevens uit de twee 

registers omvatte meer dan 5.000 patiënten. In totaal werd 14,6% van de gevallen 

opgenomen in het ziekenhuis (maar overleefde het), en 1,8% overleed. Modellering 

toonde aan, dat ouder en man zijn geassocieerd was met ernstiger gevolgen van de 

infectie. Mensen deden het ook vaak slechter als ze andere onderliggende ziekten hadden, 

zoals hoge bloeddruk, longaandoeningen, chronische nieraandoeningen, diabetes of als ze 

zwaarlijvig waren. Sommige elementen van de RMD speelden ook een rol. Bijvoorbeeld, 

mensen met een hogere ziekteactiviteit en mensen, die glucocorticoïden gebruikten, 

hadden vaak ook ernstigere COVID-19 resultaten. Omgekeerd waren er enkele variabelen,  

die geassocieerd waren met minder ernstige COVID-19-uitkomsten. Dit omvatte het 

oplopen van de infectie later in de pandemie in vergelijking met degenen, die COVID 

hadden vóór juni 2020.  

Belangrijk is dat geen van de disease-modifying anti-rheumatic drugs (DMARDs) die 

gewoonlijk worden gebruikt bij mensen met psoriasis, PsA of axiale SpA, geassocieerd 

waren met ernstige COVID-19 uitkomsten; dit omvatte IL-17i, IL-23/IL12+23i, JAKi en 

apremilast. 

Dr. Su-Ann Yeoh en collega's onderzochten ook het door artsen gerapporteerde COVID-19 

Global Rheumatology Alliance-register om verslag uit te brengen over de factoren, die 

geassocieerd zijn met ernstige COVID-19-uitkomsten bij 348 mensen met IIM. Dit zijn de 

eerste wereldwijde registergegevens over de impact van COVID-19 in deze 

patiëntenpopulatie. Net als bij andere RMDs hadden mensen, die ouder en man waren met 

een hogere ziekteactiviteit of comorbiditeit, slechtere resultaten bij een COVID-19 infectie.  

Ook hier waren een hogere glucocorticoïdinname en blootstelling aan rituximab 

risicofactoren voor een ernstigere COVID-19 infectie. Deze bevindingen zullen informatie 

geven over risicostratificatie en managementbeslissingen voor mensen met IIM. 

Een ander gebied, waarover tot nu toe weinig informatie beschikbaar was, is de veiligheid 

van vaccinatie bij kinderen en jongeren met een RMD en de huidige 

vaccinatierichtsnoeren, die zijn gebaseerd op gegevens van volwassenen met een RMD of 

jongeren zonder een RMD.  

Mevrouw Saskia Lawson-Tovey presenteerde bevindingen van 36 adolescenten met 

inflammatoire RMDs en 74 volwassenen met juveniele idiopathische artritis (JIA). In totaal 

ondervond 56% van de adolescenten en 62% van de volwassenen vroege reactogeen-

achtige bijwerkingen binnen 7 dagen na vaccinatie. Geen enkele adolescent meldde een 

SARS-CoV-2-infectie na de vaccinatie, hoewel in de groep volwassenen drie vrouwen na de 

vaccinatie werden gediagnosticeerd, die allen volledig herstelden. De auteurs concluderen 

dat COVID-19 vaccins veilig lijken bij adolescenten met een RMD en bij volwassenen met 

JIA met een lage frequentie van ziekteopflakkeringen, ernstige bijwerkingen en een COVID 

infectie gezien in beide populaties. Opgemerkt moet worden dat deze dataset beperkt is 

door zijn omvang en de patiëntuitkomsten niet volgt in de tijd, daarom is verder 

onderzoek op dit gebied nodig. 

 

Source 

- Machado PM, et al. Characteristics associated with poor COVID-19 outcomes in people 

with psoriasis and spondyloarthritis: data from the COVID-19 PsoProtect and Global 
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Rheumatology Alliance physician-reported registries. Presented at EULAR 2022; abstract 

OP0249. 

- Yeoh S-A, et al. Factors associated with severe COVID-19 outcomes in patients with 

idiopathic inflammatory myopathy: Results from the COVID-19 Global Rheumatology 

Alliance physician reported registry. Presented at EULAR 2022; abstract OP0252. 

- Lawson-Tovey S, et al. SARS-CoV-2 vaccine safety in adolescents with inflammatory 

rheumatic and musculoskeletal diseases and adults with juvenile idiopathic arthritis. 

Presented at EULAR 2022; abstract POS1212. 

 

 

• OSTEOARTHRITIS REPRESENTS RISK FOR VARIETY OF COMORBIDITIES 

ACROSS DIFFERENT ORGAN SYSTEMS - But weight loss could represent and 

important management strategy  

 

OSTEOARTRITIS HOUDT EEN RISICO IN VOOR VERSCHILLENDE COMORBIDITEITEN IN 

VERSCHILLENDE ORGAANSYSTEMEN - Maar gewichtsverlies kan een belangrijke 

beheerstrategie zijn 

 

Artrose (osteoartritis) is een van de meest voorkomende vormen van artritis. Het wordt 

algemeen beschouwd als een degeneratieve ziekte, veroorzaakt door slijtage in de verloop 

van de tijd. Deze veel voorkomende en invaliderende ziekte vormt een aanzienlijke 

belasting voor zowel patiënten als gezondheidszorgsystemen. Drie samenvattingen, die 

werden gepresenteerd op het 2022 EULAR-congres in Kopenhagen, werpen een nieuw licht 

op het risico van een breed scala aan comorbiditeiten na de diagnose artrose, op de 

impact van lichaamsgewicht op structurele defecten en de noodzaak van een 

knieprothese-operatie. De resultaten suggereren dat preventie van overgewicht en 

obesitas vanaf de jongvolwassenheid een grote impact kan hebben op de last van 

knieartrose en de daarmee gepaard gaande kosten voor de gezondheidszorg. 

Eerdere studies hebben aangetoond dat patiënten met artrose een hoger risico hebben op 

het ontwikkelen van comorbiditeiten; veel onderzoek heeft zich echter gericht op slechts 

een paar aandoeningen of heeft geen rekening gehouden met de chronologie van het 

ontstaan van een ziekte ten opzichte van artrose.   

Dr. Anne Kamps en collega's hadden als doel om het risico van comorbiditeit na knie- of 

heupartrose te bepalen met behulp van elektronische dossiers van patiënten in Nederland. 

De studiepopulatie bestond uit meer dan 1,8 miljoen patiënten en 58 comorbiditeiten 

werden onderzocht. In totaal was er een verhoogd risico om gediagnosticeerd te worden 

met 11 van deze comorbiditeiten na een diagnose van knie-artrose. De comorbiditeiten 

waren zeer gevarieerd, variërend van andere reumatische en musculoskeletale klachten, 

zoals jicht, rug- en nekpijn, bloedarmoede, cataract, chronische nieraandoeningen, 

coronaire hartziekten, gehoorverlies, obesitas, slaapstoornissen en trombo-embolische 

ziekte. Na de indiening van het oorspronkelijke abstract voegde Dr. Kamps een update 

toe, dat voor 30 van de 58 onderzochte comorbiditeiten blootstelling aan knie-artrose 

zorgde voor een statistisch significante HR groter dan 1. Grootste positieve associaties (HR 

met 99,9% CI's) werden gevonden voor obesitas 2,55 (2,29-2,84), fibromyalgie 2,06 

(1,53-2,77), polymyalgie 1,72 (1,38-2,14), drugsmisbruik 1,40 (1,21-1,94) en reumatoïde 

artritis (RA) 1,52 (1,28-1,81). Voor COPD 0,80 (0,70-0,91) en tabaksmisbruik 0,86 (0,75-

0,99) was er een statistisch significante negatieve associatie (HR<1) met blootstelling aan 

knie-artrose. Alle andere comorbiditeiten vertoonden geen associatie met eerdere 

blootstelling aan knie-artrose. 

Voor 26 comorbiditeiten vertoonde blootstelling aan heup-artrose een statistisch 

significante HR groter dan 1. De grootste positieve associaties werden gevonden voor 

polymyalgia rheumatica 1,81 (1,41-2,32), fibromyalgie 1,70 (1,10-2,63), wervelschijf 

herniatie 1,64 (1,49-1,80), trombo-embolische aandoening 1,47 (1,28-1,70) en 



 
 

78 

 

alcoholmisbruik 1,44 (1,11-1,88). Er waren geen negatief geassocieerde comorbiditeiten, 

aangezien voor alle andere comorbiditeiten de HRs van heup-artrose niet significant 

waren. Voor mensen met artrose in de heup vertoonden 7 comorbiditeiten een statistisch 

significant verband. Net als voor knieartrose waren dit onder meer bloedarmoede en 

slaapstoornissen. De andere gelinkte aandoeningen waren fibromyalgie en hernia van de 

wervelkolom, evenals atriumfibrillatie, perifere vasculaire aandoeningen en solide 

maligniteiten. Deze bevindingen suggereren, dat bij de behandeling van artrose rekening 

moet worden gehouden met het risico van andere lange termijn-aandoeningen, maar 

verder onderzoek naar causaliteit is nodig. 

In een andere presentatie toonde Dr. Sultana Monira Hussain trajecten van body mass 

index (BMI) van de vroege volwassenheid tot in de late middelbare leeftijd en hun 

correlatie met de incidentie van totale knie artroplastie (TKA) voor osteoartritis. De studie 

onderzocht bijna 25.000 deelnemers van de Melbourne Collaborative Cohort Study. 

Met behulp van op een groep gebaseerde trajectmodellering werden zes verschillende 

trajecten van BMI geïdentificeerd. Over een periode van 12,4 jaar onderging 5,4% van de 

deelnemers een TKA. In vergelijking met het traject van mensen met een lagere normale 

BMI stegen de hazard ratio's voor TKA in alle andere BMI trajecten. 

Het grootste deel van de last van TKA en de bijbehorende kosten voor de gezondheidszorg 

deed zich voor bij degenen, die een normale lichaamsmassa-index hadden in de 

jongvolwassenheid en dat veranderde in overgewicht of obesitas op middelbare leeftijd. 

De auteurs schatten dat 28,4% van de TKA zou worden verminderd als individuen het 

traject zouden volgen, dat één lager was - wat een besparing voor het nationale 

gezondheidssysteem van 373 miljoen dollar zou betekenen. Dit zou een gewichtsverschil 

van 6-8 kg vereisen en betekenen dat op bevolkingsniveau een aanzienlijke vermindering 

van TKA en de daarmee gepaard gaande gezondheidszorgkosten zou kunnen worden 

bereikt door dit niveau van gewichtstoename van jongvolwassenheid tot in de middelbare 

leeftijd te voorkomen.  

Het lichaamsgewicht kwam ook aan bod in een studie van Zubeyir Salis en collega's. 

Scores van radiografische analyses van knieën bij aanvang en na 4-5 jaar follow-up 

werden verkregen uit drie onafhankelijke gegevensreeksen in Nederland en de VS. De 

resultaten toonden aan, dat verandering in BMI positief geassocieerd was met zowel de 

incidentie als de progressie van knie-artrose. Verandering in BMI was ook positief 

geassocieerd met vernauwing van de gewrichtsruimte aan de mediale zijde, maar niet aan 

de laterale zijde van de knie. Osteofyten van het tibiale en femorale oppervlak werden ook 

gezien aan de mediale zijde van de knie, maar niet aan de laterale zijde. 

De groep concludeerde dat elke éénheid verlaging van de BMI geassocieerd is met een 5-

8% verlaging van de kans op het ontstaan en de progressie van de structurele afwijkingen 

van knie-artrose. Dit ondersteunt het idee, dat gewichtsverlies gunstig is voor mensen met 

een risico op artrose. 

 

Source 

- Kamps A, et al. Risk of comorbidity following osteoarthritis diagnosis: a cohort study in 

the Netherlands from the FOREUM* Initiative. Presented at EULAR 2022; abstract OP0225. 

- Hussain SM, et al. Trajectories of body mass index from early adulthood to late midlife 

and incidence of total knee arthroplasty for osteoarthritis. Presented at EULAR 2022; 

abstract OP0226. 

- Salis Z, et al. Weight loss is associated with reduced incidence and progression of 

structural defects in knee osteoarthritis. Presented at EULAR 2022; abstract OP0227.  

 

 

• ANTIMALARIALS AND ELECTROCARDIOGRAPHIC ALTERATIONS: NEW DATA 

BRING CONFIDENCE - Two groups report findings at the EULAR Congress  
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ANTIMALARIA MEDICATIE EN ELEKTROCARDIOGRAFISCHE ALTERATIES: NIEUWE 

GEGEVENS GEVEN VERTROUWEN - Twee groepen rapporteren bevindingen op het EULAR-

congres 

 

Antimalaria medicijnen, zoals hydroxychloroquine, worden vaak gebruikt bij de 

behandeling van reumatische aandoeningen, zoals reumatoïde artritis (RA) of systemische 

lupus erythematodes (SLE). Tijdens de vroege stadia van de COVID-19 pandemie werden 

deze middelen getest op patiënten met acute infecties van de luchtwegen, waarbij in 

verschillende studies een risico werd gemeld van verlenging van de gecorrigeerde QT-

interval (QTc). Twee groepen hebben nu nieuwe bevindingen bekendgemaakt over het 

verband tussen antimalariamiddelen en elektrocardiografische veranderingen bij mensen 

met reumatische aandoeningen.  

Eerdere bevindingen over het verband tussen hydroxychloroquine en het risico van aritmie 

waren tegenstrijdig, met resultaten die op weinig bewijs gebaseerd waren. Om dit aan te 

pakken, hebben Md Rashedul Hoque en collega's van Arthritis Research Canada en de 

Simon Fraser University een grote cohortstudie uitgevoerd. De groep identificeerde 11.518 

hydroxychloroquine-patiënten met nieuw gediagnosticeerde reumatoïde artritis (RA) of 

systemische lupus erythematodes (SLE) en beoordeelde het risico op incidentele aritmie. 

De resultaten werden gepresenteerd op het EULAR-congres van 2022 in Kopenhagen. Over 

een gemiddelde follow-up van 8 jaar waren er 1.610 en 1.646 ontstane aritmieën in de 

initiator en de niet-initiatief nemende groepen, met - respectievelijk - een ruwe incidentie 

van 17,5 en 18,1 per 1.000 persoonsjaren. Dit suggereert geen verhoogd risico van enig 

type aritmie onder nieuwe gebruikers van hydroxychloroquine. 

Dr Carmen Riesco Bárcena presenteerde ook bevindingen over het mogelijke verband 

tussen antimalaria medicijnen en electrocardiografische veranderingen bij mensen met 

SLE. In deze cross-sectionele studie van 91 patiënten had 4,69% van degenen, die op dit 

moment antimalaria medicatie gebruikten een verlengde QTc interval, vergeleken met 

3,7% van degenen, die geen behandeling ondergingen. 

Verder onderzoek toonde een statistisch significant verband aan tussen het nemen van 

antimalaria medicijnen en de verlengde QTc interval. Echter, multivariate analyse 

suggereerde, dat er geen significante relatie tussen elektrocardiografische veranderingen 

en behandeling met antimalaria middelen was. 

Al met al vergroten de bevindingen, die tijdens het EULAR-congres werden gepresenteerd, 

het vertrouwen dat hydroxychloroquine kan worden gebruikt bij de behandeling van RA en 

SLE. 

 

Source 

- Rashedul Hoque M, et al. Risk of Arrhythmia among New Users of Hydroxychloroquine: A 

Longitudinal Population-based Cohort Study on Newly Diagnosed Rheumatoid Arthritis and 

Systemic Lupus Erythematosus Patients. Presented at EULAR 2022; abstract OP0039. 

- Riesco Bárcena C, et al. Antimalarial drugs and electrocardiographic alterations in 

patients with systemic lupus erythematosus. Presented at EULAR 2022; poster POS0191.  

 

 

• IMPROVING TREATMENT FOR LUPUS NEPHRITIS: NEW DATA RELEASED AT 

EULAR - Findings support recommendations targeting early remission 

 

VERBETERING VAN DE BEHANDELING VAN LUPUS NEFRITIS: NIEUWE GEGEVENS 

VRIJGEGEVEN OP EULAR - Bevindingen ondersteunen aanbevelingen gericht op vroege 

remissie 

 

Lupus nefritis (LN) is een frequente complicatie van systemische lupus erythematodes 

(SLE) en een van de ernstigste orgaanaandoeningen, waaraan tot 40% van de patiënten 
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lijdt. Het vormt een belangrijke oorzaak van morbiditeit en overlijden bij patiënten met 

SLE en leidt bij 17-33% na 10 jaar tot nierziekten in het eindstadium (ESKD). De nier 

schade is het gevolg van een immuun-gemedieerd proces, waarbij leukocyten, 

immuuncomplexen, complement en cytokinen betrokken zijn. De tijdens het EULAR-

congres van 2022 gedeelde gegevens omvatten de ontwikkeling van chronische nierziekte 

(CKD), een post-hoc analyse van voclosporine gegevens gebaseerd op bijgewerkte 

responscriteria, en een geïntegreerde multilevel omics-analyse die mogelijk interessante 

paden voor toekomstige geneesmiddelen aan het licht brengt. 

Dr. Konstantinos Tselios presenteerde werk over de impact van tijd tot remissie en flares 

op de ontwikkeling van gevorderde CKD bij LN. Gebruikmakend van gegevens uit de 

Toronto Lupus Clinic database toonde de groep aan, dat 15,8% van de patiënten 

gevorderde CKD ontwikkelde na 9,5 jaar. Op baseline hadden deze patiënten een hogere 

SLICC/Damage Index, lagere geschatte glomerulaire filtratiesnelheid, hogere prevalentie 

van hypertensie, proliferatieve nefritis en werden vaker behandeld met ACE-remmers of 

angiotensine receptor blokkers. 

Belangrijk is dat volledige remissie binnen het eerste jaar na de LN diagnose sterk 

beschermde tegen gevorderde CKD. Echter, het ervaren van slechts één flare was 

geassocieerd met een 2,7-voudig verhoogd risico voor gevorderde CKD. Langer gebruik 

van immunosuppressiva na remissie was geassocieerd met verminderd risico voor 

gevorderde CKD. Deze bevindingen benadrukken het belang van een vroege remissie 

evenals flare preventie met langdurige immunosuppressiva om de nier overleving bij LN te 

maximaliseren. 

Ernstige (proliferatieve) vormen van LN worden behandeld met inductie 

immunosuppressieve therapie (IST), gevolgd door een onderhouds-IST. De optimale duur 

van onderhouds-IST voor proliferatieve LN is onbekend. Professor Dr Noemie Jourde-

Chiche deelde de resultaten mee van de WIN-Lupus studie, die testte of stopzetting van 

onderhouds-IST na 2-3 jaar bij patiënten in remissie na een proliferatieve LN niet inferieur 

is aan IST voortzetting gedurende nog eens 2 jaar. In de per-protocol populatie trad een 

recidief op in 10,4% met voortzetting van IST en in 25% bij IST stopzetting. Non-

inferioriteit werd niet aangetoond voor het recidiefpercentage. Tijd tot renale terugval 

verschilde niet tussen de groepen en ernstige SLE opflakkeringen (renaal of extrarenaal) 

kwamen minder vaak voor bij patiënten met voortzetting van IST vergeleken met 

stopzetting, maar de bijwerkingen verschilden niet tussen de groepen. 

Een abstract over geïntegreerde multilevel omics-analyse onthulde een reeks verrijkte 

paden die mogelijk interessant zijn voor toekomstig geneesmiddelenonderzoek in LN, met 

implicaties voor proteasoom-inhibitie. Dr Ioannis Parodis en collega's analyseerden 

differentially expressed genes (DEG's), paden en hun geneesmiddelgeschiktheid via de 

Drug Gene Interaction database (DGIdb) bij 41 patiënten met actieve LN versus gezonde 

patiënten controles. In totaal werden 6.869 significante en gevalideerde DEG's 

geïdentificeerd in actieve LN. Deze genen konden het doelwit zijn van 203 verschillende 

geneesmiddelen, waarbij de proteasoom remmer bortezomib interfereert met de 

kathepsine B (CTSB) regulatie en cyclofosfamide interfereert met de regulering van de 

tumornecrosefactor receptor superfamilielid 1A (TNFRSF1A), die van bijzonder belang zijn. 

In 2020 hebben de EULAR - de Europese Alliantie van Verenigingen voor Reumatologie - 

en de European Renal Association (ERA) geactualiseerde aanbevelingen voor de 

behandeling van LN gepubliceerd. De hoofdlijnen zijn gericht op vermindering van 

proteïnurie in de loop van het eerste jaar van therapeutische interventie. Dr Hans-Joachim 

Anders rapporteerde over een post-hoc analyse van verzamelde voclosporine gegevens 

van de AURA-LV en AURORA-1 studies op basis van deze bijgewerkte responscriteria. 

De nieuwe calcineurine remmer voclosporine werd in 2021 in de VS goedgekeurd voor de 

behandeling van volwassen patiënten met actieve LN in combinatie met achtergrond 

immunotherapie. Binnen de eerste 3 maanden van de behandeling bereikte 78,4% van de 

patiënten met voclosporine en 62,4% in de controlegroep een ≥25% reductie in de urine 
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proteïne creatinine ratio (UPCR). Na 12 maanden had respectievelijk 52,6% en 33,1% van 

de patiënten met voclosporine en in de controlegroep een UPCR van ≤0,7 mg/mg bereikt. 

De resultaten suggereren dat toevoeging van voclosporine aan een behandelregime van 

mycofenolaat mofetil en laag gedoseerde steroïden bij patiënten met LN de 

waarschijnlijkheid van het bereiken van de UPCR doelstellingen van de therapie, 

aanbevolen door EULAR/ERA, aanmerkelijk verhoogt. 

 

Source 

- Jourde-Chiche J, et al. Weaning of Maintenance Immunosuppressive Therapy in Lupus 

Nephritis (WIN-Lupus): a multicenter randomized controlled trial. Presented at EULAR 

2022; abstract OP0280. 

- Parodis I, et al. Drug repurposing for treating lupus nephritis based on transcriptome 

profiling and autoimmunity-related serological markers. Presented at EULAR 2022; 

abstract POS0187. 

- Tselios K, et al. Impact of time to remission, flares and exposure to immunosuppressives 

on the development of advanced chronic kidney disease (stage IV or worse) in lupus 

nephritis. Presented at EULAR 2022; abstract POS0740. 

- Anders H-J, et al. Voclosporin is Effective in Achieving Proteinuria Treatment Targets in 

Lupus Nephritis Defined by EULAR/ERA Recommendations. Presented at EULAR 2022; 

abstract OP0285.  

 

 

• PATIENT INVOLVEMENT AND EMPOWERMENT: COPING WITH RHEUMATIC 

DISEASES - Projects benefit from inclusion of the patient voice  

 

BETROKKENHEID EN EMPOWERMENT VAN PATIËNTEN: OMGAAN MET REUMATISCHE 

AANDOENINGEN - Projecten hebben baat bij het betrekken van de stem van de patiënt 

 

Het hebben van een reumatische en musculoskeletale aandoening (RMD) heeft een impact 

op dagelijkse activiteiten, werk, relaties en kwaliteit van leven. Patiënten kunnen ook een 

gevoel van invaliditeit ervaren. EULAR - de Europese Alliantie van Verenigingen voor 

Reumatologie - heeft zich ingespannen om mensen bewust te maken van de last, die 

RMDs met zich meebrengen en om de beste kwaliteit van zorg te bevorderen, met inbegrip 

van erkenning en psychosociale ondersteuning. Het is echter onduidelijk hoe frequent en 

ernstig het probleem tegenwoordig nog is. Verschillende groepen presenteerden 

bevindingen op het 2022 EULAR-congres over empowerment van patiënten en onderzoek, 

dat erop gericht is mensen te helpen omgaan met het leven met een RMD.  

Op het EULAR-congres van 2022 presenteerde Joana Vicente de bevindingen van een 

enquête, die tot doel had het identificeren van de niveaus van invaliditeit en gebrek aan 

begrip, die wordt gevoeld door volwassenen met RMDs, door gezondheidswerkers en 

andere mensen. De groep keek ook naar de relatie tussen invaliditeit, socio-demografische 

kenmerken en ziekte en de uitkomsten over de invloed ervan op het leven en de 

gezondheid van mensen. 

Uit meer dan 1.500 antwoorden rapporteerde 86% gevoelens van invaliditeit, vooral van 

familie (56%), gezondheidswerkers (48%), vrienden (39%) en de sociale omgeving 

(38%). De gevolgen van deze invaliditeit is vooral van invloed op het psychologisch 

welbevinden, maar vermindert ook het zoeken naar gezondheidszorg en therapietrouw. De 

belasting bleek groter te zijn voor mensen met fibromyalgie. De resultaten toonden ook 

aan dat mensen met een hogere opleiding meer diskwalificatie en meer gebrek aan begrip 

voelden. Er werden geen verschillen waargenomen voor geslacht of burgerlijke staat. Dit 

onderzoek benadrukt dat invaliditeit een bron van lijden blijft, die het welzijn en de 

gezondheidsresultaten beïnvloedt. Specifieke bewustmakings- en voorlichtingscampagnes 

zijn nodig om dit probleem aan te pakken. 
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Onderzoek toont aan dat mensen met een RMD zich vaak onvoldoende bewust zijn, dat zij 

de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd met hun zorgteam kunnen bespreken 

en dat deze van invloed kunnen zijn op de keuze van behandeling. Een gesprekshulp kan 

mensen helpen om zich bewust te worden van uitdagingen of problemen, waarmee ze te 

maken hebben en deze vervolgens gebruiken om een agenda op te stellen voor een goed 

gesprek in de spreekkamer. Op het 2022 EULAR Congres deelde drs. Petra Borsje nieuws 

over de ontwikkeling van vier gesprekshulpen ontwikkeld door patiëntpartners in 

Nederland. De gesprekshulpen richten zich op ziekte, dagelijkse activiteit, leefstijl en 

relaties en welzijn. De groep heeft ook een lijst samengesteld van punten ter 

ondersteuning van gedeelde besluitvorming (Shared Decision Making). 

Patient empowerment was ook het onderwerp van een presentatie van PhD Kristine Marie 

Latocha, die keek naar het effect van cognitieve gedragstherapie voor slapeloosheid (CBT-

I) in groepsverband bij patiënten met reumatoïde artritis (RA). Slapeloosheid komt vaak 

voor bij RA en kan symptomen en lasten verergeren, zoals vermoeidheid, depressie en 

pijn. Van CBT-I is aangetoond dat het positieve effecten heeft in andere klinische 

populaties. De resultaten van deze gerandomiseerde gecontroleerde studie toonden aan 

dat een 6 weken durende, door een verpleegkundige geleide, groepsgewijze CGT-I geen 

verbetering te zien gaf in objectief gemeten slaapefficiëntie of andere uitkomsten gemeten 

door polysomnografie. CBT-I toonde echter een verbetering op lange termijn op patiënt 

gerapporteerde uitkomsten zoals slapeloosheid, slaapstoornissen, vermoeidheid, impact 

van ziekte, depressie, pijn en de globale beoordeling door de patiënt - een bevinding die 

belangrijke klinische implicaties zou kunnen hebben. 

HIPPOCRATES is een groot, internationaal onderzoeksproject dat zich richt op de 

behoeften van mensen met artritis psoriatica (PsA). Het heeft tot doel de vroege 

identificatie bij mensen met psoriasis te verbeteren, evenals therapeutische opties en 

uitkomsten voor mensen, die leven met PsA. Een belangrijk sterk punt van het project is 

dat organisaties, die de patiënt vertegenwoordigen, betrokken zijn en belangrijke wegen 

voor verspreiding van de resultaten zijn. Lars Werner deelde de ervaringen van de eerste 

6 maanden van patiëntbetrokkenheid in HIPPOCRATES op basis van de resultaten van een 

enquête en een online workshop met patient research partners (PRPs). De bevindingen 

zijn positief: bijna alle PRPs zijn uitgenodigd voor werkpakket vergaderingen en 

opgenomen in e-mailuitwisselingen en allen voelen zich goed opgenomen in de hun 

toegewezen groepen en rollen. Niettemin werd gemeld dat sommige PRPs terughoudend 

zijn om hun stem te laten horen of om betrokken te zijn bij discussies tijdens virtuele 

vergaderingen. 

 

Source 

- Borsje P, et al. Development of conversation aids: How to get the most out of your RMD 

appointment and advance your quality of life. Presented at EULAR 2022; abstract OP0005- 

PARE. 

- Vicente J, et al. "I will never forget the shame I felt": A survey to people with a 

rheumatic disease about invalidation from health professionals and other people. 

Presented at EULAR 2022; abstract OP0001. 

- Latocha KM, et al. The effect of group-based cognitive behavioral therapy for insomnia in 

patients with rheumatoid arthritis: A randomized controlled trial. Presented at EULAR 

2022; abstract OP0295-HPR. 

- Werner L, et al. Meaningful patient involvement is critical to successful international 

grant applications: the case of the HIPPOCRATES consortium. Presented at EULAR 2022; 

abstract OP0204-PARE.  

 

 

• THE IMPORTANCE OF TREATMENT GOALS IN PSA - New data show treatment 

goals are important, but perceptions may not be aligned 
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HET BELANG VAN BEHANDELINGSDOELEN BIJ PSA - Nieuwe gegevens tonen aan dat 

behandelingsdoelen belangrijk zijn, maar dat de perceptie misschien niet overeenstemt 

 

Resultaten gepresenteerd op het 2022 EULAR Congres tonen aan, dat het vroegtijdig 

bereiken van minimale ziekteactiviteit (MDA) bij artritis psoriatica (PsA) geassocieerd is 

met langdurige verbeteringen in kwaliteit van leven. Hoewel dit het belang onderstreept 

van het stellen en bereiken van doelen in een vroeg stadium van de ziekte, blijkt uit 

verdere multinationale gegevens van de UPLIFT studie, dat de meerderheid van PsA 

patiënten niet op één lijn zit met hun zorgverlener over het onderwerp van de 

behandeldoelen. Dit benadrukt de noodzaak om de communicatie rond de behandeldoelen 

te verbeteren om de resultaten voor de patiënt te optimaliseren. 

PsA is een inflammatoire artritis, die verband houdt met psoriasis - een chronische 

aandoening aan de huid en nagels. Mensen met PsA ervaren pijn en zwelling in hun 

gewrichten en op de punten, waar pezen en ligamenten aan het bot vastzitten. MDA is een 

behandeldoel dat bij PsA wordt gebruikt en dat zowel klinische manifestaties als het 

perspectief van de patiënt meeneemt. 

Eerdere studies hebben aangetoond dat het bereiken van MDA in het eerste jaar na de 

diagnose geassocieerd is met een betere kwaliteit van leven. Echter, gegevens over de 

lange termijn impact van het bereiken van MDA in het eerste jaar ontbraken echter. Nu 

laat nieuwe informatie, gepresenteerd op het 2022 EULAR Congres, zien, dat PsA-

patiënten met aanhoudende MDA een kwaliteit van leven hebben, die vergelijkbaar is met 

de algemene bevolking na 1, 2 en 3 jaar follow-up. Echter, degenen die geen MDA 

bereikten in het eerste jaar na de diagnose, hadden een lagere kwaliteit van leven in 

vergelijking met degenen met aanhoudende MDA en deze verschillen hielden na verloop 

van tijd aan. 

In het algemeen concludeerde het door Dr Selinde Snoeck Henkemans gepresenteerde 

onderzoek, dat het niet bereiken van MDA in het eerste jaar na de diagnose PsA, 

geassocieerd is met een slechtere kwaliteit van leven en dat deze uitkomsten aanhouden, 

zelfs ondanks intensievere behandeling. 

Deze inzichten in het belang van MDA worden aangevuld door een andere studie, 

gepresenteerd op het Congres, waarin de bevindingen van UPLIFT worden bekeken - een 

multinationaal onderzoek onder volwassenen met een diagnose van PsA en/of psoriasis, 

alsook behandelende reumatologen en dermatologen. 

Uit de studie - gepresenteerd door professor Pascal Richette – bleek, dat reumatologen de 

ziekte remissie of lage ziekteactiviteit (LDA) als de belangrijkste behandeldoelen zagen, 

terwijl patiënten gericht waren op het verminderen van gewrichtspijn. Patiënten en hun 

reumatologen waren het in het algemeen eens over de belangrijkste factoren, die 

bijdragen aan de ernst van de ziekte, de behandeldoelen en de kenmerken van de ideale 

PsA-therapie. Echter, de meerderheid van de patiënten voelde zich niet op één lijn met 

hun zorgverlener wat betreft de huidige behandeldoelen. 

Deze bevindingen suggereren dat de ontwikkeling van methoden om de behandeldoelen te 

bespreken en overeenstemming in percepties te bereiken, belangrijk zijn om de 

uitkomsten voor patiënten te verbeteren. 

 

Source 

- Snoeck Henkemans S, et al. Early achievement of minimal disease activity in psoriatic 

arthritis is associated with long-term improvements in quality of life. Presented at EULAR 

2022; abstract OP0028. 

- Richette P, et al. Are Patients’ and Rheumatologists’ Perceptions of the Burden and 

Treatment of Psoriatic Arthritis Aligned? Results From the UPLIFT Survey. Presented at 

EULAR 2022; poster POS0309.  
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Zaterdag 4 juni 
 

 

➢ 9:00-10:15: Digital-Health and tailored interventions for improving 

patients’ adherence: opportunities and challenges  

 

Voorzitters: Prof. Marco Testa, België & Prof. Annette de Thurah, Denemarken 

 

• Digital Health Technologies in RMDs: Opportunities and Challenges. 

Prof. Andrea Marques, Brazilië 

 

Achtergrond 

Digitale technologie wordt in vele vormen ook toegepast binnen de gezondheidszorg. 

Andrea Marques geeft een overzicht van wat Digital Health Technology is en welke vormen 

er zijn. 

 

Wat is het?  

Digitale technologie in de gezondheidszorg is een applicatie of technologie in welke vorm 

dan ook om kwaliteit van zorg te faciliteren of te verbeteren.  

 

Vormen (o.a. gebruikt bij mensen met reuma) 

• Mobiele, gezondheid gerelateerde apps. Apps, waarmee mensen bijvoorbeeld zelf 

gegevens kunnen bijhouden, informatie over ziekten kunnen vinden en een 

medicijndagboek kunnen bijhouden. 

• Wearables, bijvoorbeeld stappentellers of slaapmonitors. 

• Online afspraken, bijvoorbeeld videobellen tussen behandelaar en patiënt. 

• Electronic Health record: applicaties bij zorgverleners voor ondersteuning. 

• Kunstmatige intelligentie en Machine learning: applicaties bij zorgverleners voor 

bijvoorbeeld monitoring, hulp bij diagnose.  

 

Hoe kan digitale technologie helpen? 

• Ondersteuning bij multidisciplinaire behandeling. 

• Patiënten worden beter geïnformeerd over hun eigen gezondheid. Dit helpt bij 

Samen Beslissen en zelfmanagement. 

• Verbetering van de mogelijkheden om de juiste diagnose te stellen en ziekten te 

behandelen. 

• Verhoging van de kwaliteit van leven. 

• Beter voorspellen van het ziekteverloop.  

 

Conclusie 

• Digital health Technology blijft een groeiende trend in reumatologie. 

• Digital health Technology kan de behandeling en het zorgtraject van mensen met 

reuma verbeteren. 

• Verder onderzoek is nodig.  

 

• Internet-Based Exercises for Patients with Osteoarthritis. 

Mr. Sameer Gohir, Verenigd Koninkrijk 

 

Achtergrond 

Bij patiënten met artrose kan het noodzakelijk zijn om oefeningen te doen voor de 

betreffende gewrichten, bijvoorbeeld voordat een operatie in beeld komt. Eén van de 

mogelijkheden hiervoor is behandeling met oefeningen, die digitaal gegeven worden. 
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Doel 

Onderzoeken welk bewijs er is voor de effectiviteit van een digitale interventie bij artrose 

in verschillende gewrichten.  

 

Methoden 

Literatuurstudie van studies, die digitale interventie bij artrose in knie, heup, nek en 

schouder en bij lage rugpijn onderzochten.   

 

Conclusie 

• Onderzoeken geven aan dat digitale interventie werkt. Maar mensen die meedoen 

aan dergelijk onderzoek zijn vaak thuis in de digitale wereld en gemotiveerd. Dus 

de cijfers zijn ‘optimistisch’.  

• Patiënten moeten wel digitaal vaardig zijn. 

• Er is nog meer onderzoek nodig. Vooral voor heup-, schouder- en nekartrose.  

 

• Improving the adherence towards exercise by tailoring the recommendations 

on patients’ characteristics. 

Dr. Andrea Dell’Isola, Zweden 

 

Achtergrond 

Volgens de definitie van de WHO is ‘adherence’ (therapietrouw): de mate waarin het 

gedrag van een persoon overeenkomt met de overeengekomen aanbevelingen van een 

zorgverlener. 

 

Doel 

Onderzoeken welke factoren een rol spelen bij therapietrouw bij de behandeling van 

artrose en de oefeningen die daarbij horen.   

 

Methoden 

Onderzoek onder patiënten met artrose in Zweden. 

Factoren die een rol spelen: 

• De persoon in kwestie. 

• De behandeling.  

• Sociaaleconomische factoren. 

 

Conclusie 

Therapietrouw is afhankelijk van een complex systeem aan factoren. Er is nog geen 

interventie beschikbaar om bereidheid tot therapietrouw te verhogen. Een holistische 

aanpak door zorgverleners is nodig om barrières te herkennen en oefeningen te faciliteren. 

 

• OP0301-HPR Patient Adherence to e-Health Interventions for Remote Disease 

Monitoring in Chronic Arthritis 

Mrs. Caroline van Lierde, België 

 

Achtergrond 

Bij de behandeling van reuma is regelmatige monitoring nodig. De verwachting is dat de 

inzet van eHealth hierin kan helpen. 

 

Doel 

Een literatuuronderzoek naar de therapietrouw van patiënten, die verschillende eHealth-

instrumenten gebruiken om symptomen van of ziekteactiviteit bij chronische artritis bij te 

houden. 

 

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&searchfor=OP0301-HPR%20&view=1&item=2022OP0301-HPR
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&searchfor=OP0301-HPR%20&view=1&item=2022OP0301-HPR
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Resultaten 

Onderzoeken zijn moeilijk te vergelijken door de volgende factoren: 

• De diverse onderzoeken gebruiken verschillende definities voor therapietrouw.  

• De duur van de onderzoeken verschilt. Onderzoek naar artrose duurt over het 

algemeen korter dan onderzoek naar RA.  

• Er bestaan verschillende eHealth methodes. 

 

Conclusie 

• Bij langere studies is meer sprake van dalende therapietrouw. 

• Therapietrouw is het hoogste bij artrose, waarbij gebruik werd gemaakt van 

elektronische dagboeken. Artrosestudies waren echter van kortere duur dan RA-

studies, wat de hogere therapietrouw zou kunnen verklaren.  

• One size fits all aanpak werkt niet.  

• Verder onderzoek is nodig. 

 

 

➢ 10:15-11:45: PARE poster tour 2 

 

Voorzitters: Mr. Peter Boyd & Ms. Souzi Makri, Cyprus & Mrs. Jeanette Andersen, 

Denemarken 

 

• POS0354-PARE The political work for better treatment of musculoskeletal 

diseases in Danish municipalities 

Mrs. Kathrine Hammenfors 

 

Achtergrond 

Tegenwoordig is de behandeling van reuma verdeeld over verschillende sectoren. 

Fysiotherapeuten, ergotherapeuten en diëtisten zijn niet meer te vinden op de afdelingen 

reumatologie van Deense ziekenhuizen, maar worden geacht de revalidatiebehandeling in 

een van de 98 gemeenten te verzorgen. In veel van de gemeenten in het land is er een 

gebrek aan voorzieningen. 

 

Doelstellingen 

Zorgen dat behandelrichtlijnen worden omgezet in landelijke kwaliteitsnormen voor de 

behandeling in de gemeenten. 

 

Methoden 

Een onderzoeksrapport bracht in kaart hoeveel van de 98 gemeenten elk van de vier 

behandelrichtlijnen bieden. Die vier behandelrichtlijnen zijn gewichtsverlies; educatie en 

fysieke training voor heup- en knieartrose; educatie en fysieke training voor patiënten met 

rug aandoeningen; en interdisciplinaire behandeling voor mensen met pijnaandoeningen. 

Het andere onderzoeksrapport bracht de mogelijke economische voordelen voor de 

publieke sector aan het licht door invoer van de behandelingsrichtlijnen. 

 

De Danish Rheumatism Association heeft in verband met de onlangs gehouden 

verkiezingen in Deense gemeenten en regio's contact opgenomen met de lokale politici, 

die een leemte in het aanbod ervaren, hetzij rechtstreeks, hetzij via lokale media, wat 

hopelijk zal leiden tot een verhoging van de aandacht. Daarnaast hebben we contact met 

onder andere vakbonden, die onze standpunten delen. 

 

Conclusie 

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&searchfor=POS0354-PARE&view=1&item=2022POS0354-PARE
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&searchfor=POS0354-PARE&view=1&item=2022POS0354-PARE
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De toegenomen aandacht voor de behandeling van reuma is het resultaat van een sterke 

samenwerking tussen de Deense reumaverenigingen en gemeentelijke afdelingen voor 

politiek en kennis, interne communicatie en externe partners. 

 

• POS0355-PARE Longitudinal investigation and visualization of course and 

burden of adverse drug reactions in patients with inflammatory rheumatic 

diseases using TNF inhibitors 

Ms. Merel de Boer, Nederland 

 

Achtergrond  

Informatie aan patiënten over bijwerkingen van medicatie is gericht op de frequentie van 

de bijwerkingen, maar er is weinig bekend over het beloop en de last van bijwerkingen. 

 

Doelstellingen  

Het verloop en de belasting van bijwerkingen door het gebruik van TNFα-remmers 

onderzoeken en beoordelen of Sankey-diagrammen en polaire plots geschikt zijn om deze 

aspecten zichtbaar te maken. 

 

Methoden  

Er werden gegevens van de Dutch Biologic Monitor gebruikt.  

 

Conclusie  

Huidreacties door het gebruik van TNFα-remmers vertonen een stabiel verloop met een 

lichte afname in de tijd. Infecties hebben in het begin de hoogste last, maar nemen na 

verloop van tijd af en de meeste verdwijnen tijdens de follow-up. Reacties op de 

injectieplaats zijn meestal recidiverend met een lage en stabiele belasting in de tijd. 

Conclusie is, dat Sankey-diagrammen en polaire plots geschikt zijn om het verloop en de 

last van bijwerkingen in de tijd te visualiseren. 

 

• POS0356-PARE IN OUR HAND – Self Management Course (for people with 

chronic rheumatic diseases) 

Mrs. Michal Nudel 

 

Achtergrond  

Sinds 2016 hadden we de droom om een zelfmanagementtraining op te zetten voor leden 

van de Israëlische vereniging voor RMD-patiënten Mifrakim Tz'eirim.  

 

Mifrakim Tz'eirim zet zich in om kinderen, jongeren, volwassenen en senioren met reuma 

en hun families te bereiken.  

 

Doelstellingen  

Handvatten aanreiken voor dagelijkse coping met reuma via de zelfmanagementdriehoek: 

1. Medisch/biologisch (beter begrip van de situatie). 

2. Emotioneel (beheer van de emotionele impact). 

3. Sociaal (aanpassen aan het dagelijkse leven). 

 

Methoden 

Een studiebeurs van PARE - The Knowledge Transfer Program Grant – maakte het mogelijk 

om de reumapatiëntenorganisatie in Malta te bezoeken voor een kennisuitwisseling.  

De opgedane kennis werd omgezet in een zelfmanagementtraining voor de Israëlische 

reumapatiëntenorganisatie. In december 2019 is de eerste cursus gestart. In 2020-2021 

zijn er nog 3 cycli van de cursus aangeboden aan de leden. We hadden 40 deelnemers. 

 

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?searchfor=POS0355-PARE&view=1&c=a&item=2022POS0355-PARE
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?searchfor=POS0355-PARE&view=1&c=a&item=2022POS0355-PARE
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?searchfor=POS0355-PARE&view=1&c=a&item=2022POS0355-PARE
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&searchfor=POS0356-PARE&view=1&item=2022POS0356-PARE
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&searchfor=POS0356-PARE&view=1&item=2022POS0356-PARE
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Conclusie 

De “In Mijn Handen” cursus biedt een zeer efficiënte en relevante tool box. 

Afgestudeerden van de cursus worden ambassadeurs en verspreiden de voordelen van de 

cursus. Ze beïnvloeden hun directe omgeving om gewoontes aan te passen en over te 

nemen. 

 

• POS0357-PARE Exploring the impact of the pandemic on Italian rheumatic 

disease patients: a patient advocacy survey 

Mrs. Antonella Celano, Italië 

 

Achtergrond 

De COVID-19-pandemie was een grote uitdaging voor mensen met reuma: vertraagde 

toegang tot ziekenhuizen en poliklinieken, onzekerheid over het blijven volgen van de 

reumabehandeling en emoties van angst en depressie.  

 

Doelstellingen  

De impact van de COVID-19 pandemie op de kwaliteit van leven van Italiaanse patiënten 

met reuma in de eerste periode van de nationale lockdown beschrijven. 

 

Methoden  

APMARR (Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatolgoche e Rare) nodigde 

Italiaanse patiënten en zorgverleners uit om deel te nemen aan een online vragenlijst in 

de periode maart-juni 2020.  

 

Conclusie  

Mensen met reuma hebben psychosociaal aanzienlijk onder de COVID-19 omstandigheden 

geleden. Psychologische interventies bleken pijn en vermoeidheid te verminderen, zelfs bij 

moeilijk te behandelen patiënten. Het is belangrijk om de geestelijke gezondheid periodiek 

te blijven monitoren. Ook vanwege het verband tussen een beter emotioneel welzijn en 

beter zelfmanagement. Nieuwe benaderingen van zorg, zoals een infuus thuis en eHealth 

op afstand, ondersteund door patiëntenorganisaties, zouden routine moeten worden en 

kunnen daarom voordelen opleveren voor patiënten. 

 

• POS0359-PARE YouTube as a source of information on Autoinflammatory 

Diseases 

Dr. Anne Pankow, Duitsland 

 

Achtergrond 

Steeds meer mensen met reuma zoeken informatie over reuma op het internet, 

bijvoorbeeld via YouTube.  

 

Doelstellingen 

Het beoordelen van video's over ontstekingsreuma, die op YouTube zijn geüpload op 

kwaliteit en bruikbaarheid van beschikbare informatie vanuit het perspectief van zowel de 

patiënt als de professionele zorgverlener. 

 

Methoden 

In januari 2022 werd een zoekopdracht op YouTube uitgevoerd. Videoduur, aantal views, 

likes, dislikes, comments en uploadbron werden genoteerd. De kwaliteit van de informatie 

van een video werd onafhankelijk beoordeeld door twee artsen op basis van de gewijzigde 

globale kwaliteitsschaal (GQS-2). Er werden subgroep analyses uitgevoerd, waarbij 

zorgprofessionals en patiënten als doelgroep waren ingedeeld. 

 

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?searchfor=POS0357-PARE%20&view=1&c=a&item=2022POS0357-PARE
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?searchfor=POS0357-PARE%20&view=1&c=a&item=2022POS0357-PARE
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?searchfor=POS0359-PARE%20&c=a&view=1&item=2022POS0359-PARE
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?searchfor=POS0359-PARE%20&c=a&view=1&item=2022POS0359-PARE
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?searchfor=POS0359-PARE%20&c=a&view=1&item=2022POS0359-PARE
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Conclusie 

YouTube heeft groot potentieel als informatiebron. Dit onderzoek toont echter aan, dat de 

meeste video's van beperkte kwaliteit zijn en dat beschikbare video's vaker gericht zijn op 

gebruikers met een medische achtergrond. Slechts een klein deel van de bestaande 

video's geeft begrijpelijke en bruikbare informatie voor mensen met reuma. 

 

• POS0360-PARE Educational needs among patients with rheumatoid arthritis 

and health professionals in rheumatology: a Swiss cross-sectional qualitative 

analysis 

Mrs. Alice Grosjean, Zwitserland 

 

Achtergrond 

De inhoud en levering van patiëntenvoorlichting moet individueel op maat worden 

gemaakt en moet worden afgestemd op de behoeften van mensen met ontstekingsreuma. 

Daarom heeft een patiënt, die getraind is in patiëntenvoorlichting de handen 

ineengeslagen met een klinisch verpleegkundig specialist in reumatologie om de behoeften 

te onderzoeken voor voorlichting over de behandeling van patiënten met RA op de afdeling 

reumatologie van een Zwitsers academisch ziekenhuis. 

 

Doelstellingen 

De moeilijkheden en behoeften van patiënten met RA met betrekking tot hun ziekte en de 

behandeling ervan in een lokale context identificeren, vanuit beide perspectieven: 

patiënten en zorgverleners. 

 

Methoden 

We ontwikkelden twee verschillende semigestructureerde vragenlijsten voor elke 

ondervraagde groep. Ze werden in de zomer van 2020 uitgedeeld aan 93 patiënten en 62 

zorgverleners.  

 

Conclusie 

De resultaten van dit onderzoek bevestigen de noodzaak van patiëntenvoorlichting op de 

afdeling. Communicatie is een uitdaging voor beide groepen. Zorgverleners kennen hun 

patiënten goed, maar patiënten en zorgverleners hebben verschillende verwachtingen met 

betrekking tot de behandeling en follow-up van de ziekte. Dit werk toont het belang aan 

van het analyseren van onderwijsbehoeften: het brengt dimensies van de ziekte en het 

beheer ervan naar voren, die soms verborgen of onvoldoende onderzocht zijn.  

 

• POS0361-PARE The mediating effect of pain catastrophizing on work 

productivity 

Dr. Cherif Ines, Tunesië 

 

Achtergrond 

De onderzoeker keek naar het mediërende effect van catastroferen* door pijn op 

arbeidsproductiviteit. Arbeidsproductiviteit is een belangrijk onderwerp van gesprek voor 

mensen met spondyloartritis (SpA), aangezien SpA veel voorkomt bij jonge volwassenen.  

 

Doelstellingen 

We onderzochten de invloed van catastroferen als een negatieve psychologische factor op 

arbeidsproductiviteit en verminderde activiteit in SpA. 

 

Methoden  

We voerden een cross-sectioneel onderzoek uit over een periode van 3 maanden. We 

includeerden patiënten met SpA. Het catastroferen van pijn werd beoordeeld door de Pain 

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?view=1&searchfor=POS0360-PARE%20&c=a&item=2022POS0360-PARE
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?view=1&searchfor=POS0360-PARE%20&c=a&item=2022POS0360-PARE
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?view=1&searchfor=POS0360-PARE%20&c=a&item=2022POS0360-PARE
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?searchfor=POS0361-PARE%20&view=1&c=a&item=2022POS0361-PARE
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?searchfor=POS0361-PARE%20&view=1&c=a&item=2022POS0361-PARE
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Catastrophizing Scale (PCS). Arbeidsproductiviteit en verminderde activiteit werden 

geëvalueerd door middel van vragenlijst over arbeidsproductiviteit en activiteitstoornissen 

(WPAI). De WPAI-score onderzocht vier aspecten van het leven van de patiënt, namelijk 

ziekteverzuim door SpA, presenteïsme op het werk, verlies van arbeidsproductiviteit en 

verminderde activiteit. 

 

Conclusie 

Het mediërende effect van catastroferen door pijn had invloed op de arbeidsproductiviteit 

van en dagelijkse activiteit bij patiënten met SpA. 

 

* Catastroferen van pijn is geassocieerd met een toename in pijn en beperkingen bij 

mensen met chronische pijnklachten. Bij catastroferen ligt de pijn onder een vergrootglas; 

het wordt erger, mensen voelen zich hulpelozer en blijven erover piekeren. 

 

• POS0352-PARE Podcast for rheumatism sufferers and their relatives 

Ms. Monika Siber, Zwitserland 

 

Achtergrond  

Twee miljoen mensen in Zwitserland hebben reuma. De Zwitserse Liga tegen Reuma 

publiceert sinds 2021 de podcastserie ‘Reuma in persoon’. Daarin bespreken mensen met 

reuma relevante onderwerpen over leven met reuma met experts en gaan ze in op de 

persoonlijke ervaringen van patiënten. De pool van deskundigen bestaat uit medisch 

specialisten, voedingsdeskundigen, maatschappelijk werkers en psychologen. De podcasts 

zijn vooral gericht op mensen met chronische vormen van reuma tussen de 25 en 50 jaar 

en hun naasten in Duitstalig Zwitserland. 

 

Doelstellingen 

Voorlichting geven, ervaringen delen, werven van jonge leden en het vergroten van de 

algemene kennis over reuma bij de algemene bevolking.  

 

Methoden 

Elke podcastaflevering duurt ongeveer 30 minuten. De ervaring leert dat deze lengte het 

meest populair is bij de meeste luisteraars. Binnen dit tijdsbestek kunnen complexe 

onderwerpen ook diepgaand kunnen worden uitgediept. De podcasts verschijnen 

maandelijks. Hierdoor kunnen luisteraars worden voorbereid op een vaste releasedatum. 

De afleveringen worden geproduceerd in samenwerking met een podcastbureau. Het 

voordeel van een bureau ligt in zijn expertise en ervaring, met name op technisch gebied. 

Financiering voor de podcastafleveringen kan worden verkregen van sponsors. 

 

De podcasts zijn beschikbaar op verschillende internationale podcastplatforms. De 

afleveringen worden verspreid via blog posts, bestaande nieuwsbrieven en sociale media 

(Facebook, Instagram en LinkedIn). Externe distributiekanalen worden gebruikt in de vorm 

van de netwerken van de geïnterviewden, de groep “Junge mit Rheuma” (jongeren met 

reuma), landelijke patiëntenorganisaties, regionale reumaverenigingen en de Zwitserse 

Vereniging voor Reumatologie. 

 

Conclusie 

De podcastserie is succesvol gebleken en zal daarom worden voortgezet als een 

aanvullend communicatiemiddel voor de Zwitserse Liga tegen Reuma. Naast de reeds 

uitgebrachte afleveringen zijn er nog eens tien afleveringen in het Duits gepland. De 

Zwitserse Liga tegen Reuma wil de podcastreeks graag uitbreiden naar het Franstalige deel 

van Zwitserland.  

 

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?searchfor=POS0352-PARE%20&view=1&c=a&item=2022POS0352-PARE
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• POS0358-PARE The Irish ‘Wear Red’ for Vasculitis campaign – launching an 

annual awareness campaign in a restricted pandemic world 

Ms. Stephanie Skeffington, Ierland 

 

Achtergrond 

Vasculitis is een verzamelnaam voor een aantal aandoeningen, die worden veroorzaakt 

door een ontsteking van de bloedvaten. Het betreft momenteel ca. duizend mensen in 

Ierland. Vasculitis is een van de zeldzamere reumatische ziekten, die vaak over het hoofd 

wordt gezien en relatief onbekend is. Het wordt vaak ten onrechte beschouwd als een 

hartaandoening. Mei is Vasculitis Awareness Month en 15 mei wordt nu gevierd als Wereld 

Vasculitis Dag. 

 

Doelstellingen 

In mei stilstaan bij Vasculitis en deze maand vieren als vasculitismaand. Op Wereld 

Vasculitis Dag (15 mei) de bekendheid van vasculitis nationaal onder het publiek vergroten 

op een gedenkwaardige manier. Om naamsbekendheid te creëren van onze organisatie de 

Irish Vasculitis Organization (IVO) en het lidmaatschap van onze Facebook-pagina te 

vergroten. 

 

Methoden 

We hebben in 2021 besloten om de maand mei te vieren door elke tweede dag een feit 

over vasculitis te posten, beginnend op 1 mei tot het einde van de maand, waarbij we de 

15e overslaan, wanneer we onze Wear Red-campagne voeren. We benaderen een aantal 

eigenaren van beroemde Ierse gebouwen om rood op te lichten ter ondersteuning van de 

dag. We voeren ook een Facebook-campagne, die op die dag de steun van mensen zoekt 

om rood te dragen en deze op 15 mei online te plaatsen.  

 

Conclusie 

De Wear Red-campagne is het bewijs dat zelfs in een pandemie een succesvolle 

bewustmakingscampagne nog steeds kan worden uitgevoerd vanuit de keuken van een 

vrijwilliger. 

 

 

➢ 12:00-13:15: Keeping the “dark clouds” away: psychological 

distress and RMDs 

 

Voorzitters: Mrs. Ana Vieira, Portugal & Prof. Bente Appel Esbensen, Denemarken 

 

• Inflammatory Arthritis and impaired mental health: disentangling the 

relationship. 

Dr. Sam Norton, Verenigd Koninkrijk 

 

• Psychological support for people with RMD – what can different HPRs do? 

Dr. Emma Dures, Verenigd Koninkrijk 

 

Achtergrond 

Mensen met een chronische ziekte kunnen psychologische gevolgen ervaren van hun 

ziekte. Deze gevolgen kunnen invloed hebben op bijvoorbeeld het fysiek functioneren en 

de pijnbeleving. Dat geldt ook voor mensen met reuma.  

 

Je kunt 5 niveaus onderscheiden: 

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&searchfor=POS0358-PARE%20&view=1&item=2022POS0358-PARE
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&searchfor=POS0358-PARE%20&view=1&item=2022POS0358-PARE
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1. Algemene uitdagingen in het omgaan met ziekte en de consequenties van de 

ziekte voor het dagelijkse leven. Bijna iedereen met reuma ervaart deze 

uitdagingen. Iedere zorgverlener kan hierin hulp bieden.  

2. Gerichte uitdagingen in het omgaan met de consequenties van de ziekte, met als 

gevolg stress en gevoelens van een depressieve aard, met als gevolg dat mensen 

minder goed voor zichtzelf gaan zorgen. Iedere zorgverlener kan hierin hulp 

bieden, hiervoor is wel enige extra training gewenst.  

3. Psychologische uitdagingen in het omgaan met de consequenties van de ziekte. 

Psychologische uitdagingen die gediagnosticeerd kunnen worden en behandeld 

kunnen worden met een psychologische interventie. Voorbeeld: lichte depressie. 

Een psychotherapeut/psycholoog/psychiater kan hierin hulp bieden.  

4. Grotere psychologische uitdagingen die gediagnosticeerd kunnen worden en die 

behandeld kunnen worden met een psychologische en/of medische interventie van 

een specialist. Een psycholoog/psychiater kan hierin hulp bieden.  

5. Ernstige psychologische uitdagingen (stoornissen) die alleen te behandelen zijn 

met een psychologische en/of medische interventie van een specialist. 

Een psycholoog/psychiater kan hierin hulp bieden.  

 

Mensen kunnen op verschillende niveaus tegelijk hulp nodig hebben en in verschillende 

fases. Ieder reumatologie team zou ook psychologische ondersteuning moeten kunnen 

bieden aan mensen met reuma. Dit kan door een reumaverpleegkundige zijn, maar ook 

door een maatschappelijk werker of ergotherapeut. 

 

Er zijn verschillende vragenlijsten beschikbaar voor het meten van psychologische 

uitdagingen die mensen met reuma ervaren: 

• PHQ-9, GAD-7, SF-36. 

• RADS (Rheumatoid Arthritis Distress Scale). 

 

Welke interventies kunnen helpen tegen psychologische uitdagingen? 

• Cognitieve gedragstherapie. 

• Mindfulness. 

• Zelfmanagement technieken (zoals action planning en goal setting). 

• Bewegen. 

• Alternatieve/complementaire online psychologische ondersteuning zonder 

therapeut moet meer mogelijk worden gemaakt. Zo heeft tenminste iedereen 

toegang tot een vorm van ondersteuning.  

• Worry and Sadness programme. 

• Reuma-specifieke apps, zoals RheumaBuddy. 

 

Reumatologen en reumaverpleegkundigen moeten een veilige en open setting creëren 

voor het bespreken en uitvragen van psychologische uitdagingen. Agendasetting tools 

kunnen hiervoor worden gebruikt, zoals de ACT methode.    

 

Wanneer uit de agendasetting problemen blijken, moet de reumatoloog / 

reumaverpleegkundige deze bespreken en helpen oplossen. Dit kan ook door middel van 

een verwijzing naar een andere deskundige. Het is belangrijk om iemand hierin te 

begeleiden.  

Hieronder een overzicht van de verschillende domeinen. 
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COVID-19 heeft niet iedereen gelijk geraakt. Vooral mensen met reuma hebben 

psychologische stress ervaren vanwege een mogelijk groter risico om COVID-19 te krijgen, 

een ernstiger ziekteverloop bij besmetting en mogelijk weinig toegang tot zorg, wanneer 

dit nodig zou zijn.  

 

• The importance of the peers and patient’s association. 

Ms. Grainne O Leary, Ierland 

 

• OP0308-HPR More than Half or RA Patients with a Lifetime History of Mood 

Disorders were Anxious and Depressed during the COVID-19 Pandemic: Results 

from the Canadian Early Cohort (CATCH) Study 

Prof. Dr. Susan J. Bartlett, Canada 

 

Achtergrond 

De langdurige COVID-19 pandemie heeft gevolgen gehad voor de geestelijke gezondheid 

(depressie en angst) van de algemene bevolking.  

 

Doelstellingen 

Trends vergelijken in de prevalentie van angst- en depressieve symptomen, voorafgaand 

aan en tijdens de COVID-19 pandemie bij RA patiënten met en zonder een levenslange 

geschiedenis van stemmingsstoornissen. 

 

Methoden 

Gegevens waren afkomstig van RA patiënten bij wie RA werd gediagnosticeerd en 

behandeld in reumatologieklinieken in heel Canada, die deelnamen aan de Canadian Early 

Arthritis Cohort (CATCH) Study.  

 

Conclusie 

Symptomen van angst en depressie kwamen vaak voor bij Canadese volwassenen met RA 

voor en na het begin van de COVID-19 pandemie. De hoge niveaus van depressie en 

angst, die zich voordeden in het begin van de pandemie namen vrij snel af in de algemene 

bevolking. De emotionele stress bij dit grote cohort van RA patiënten verminderde niet in 

de loop van de tijd. Personen, die een voorgeschiedenis van stemmingsstoornissen 

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&searchfor=OP0308-HPR%20&view=1&item=2022OP0308-HPR
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&searchfor=OP0308-HPR%20&view=1&item=2022OP0308-HPR
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&searchfor=OP0308-HPR%20&view=1&item=2022OP0308-HPR
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rapporteerden, hadden meer dan twee keer zoveel kans om angst en depressie te 

rapporteren, waarbij depressie vroeg in de pandemie een piek bereikte en angst toenam 

bij elke volgende golf in het eerste jaar. De resultaten tonen het belang aan van het 

toepassen van een levenslange begeleiding aangezien eerdere episodes van angst en 

depressie een belangrijke marker kunnen zijn van verhoogde kwetsbaarheid en herhaling 

bij RA patiënten, vooral tijdens een pandemie. 

 

 

➢ Abstracts Plants for Joints 

 

• AB0396 Effect of a multidisciplinary lifestyle program in patients with 

rheumatoid arthritis: the plants for joints randomized controlled trial 

W. Walrabenstein, Nederland 

 

Achtergrond 

Leefstijlfactoren zijn in verband gebracht met de ontwikkeling en progressie van 

reumatoïde artritis (RA). Interventies waarbij gebruik wordt gemaakt van plantaardige 

diëten (WFPD's), fysieke activiteit of stressbeheersing hebben veelbelovende resultaten 

opgeleverd voor mensen met RA, maar werden nog niet geëvalueerd in een geïntegreerd 

programma. 

 

Doelstellingen 

Het effect bepalen van een 16 weken durend multidisciplinair leefstijlprogramma op 

ziekteactiviteit bij mensen met RA. 

 

Methoden 

In de gerandomiseerde klinische studie "Plants for Joints" (PFJ) werden RA patiënten met 

een 28-joint Disease Activity Score [DAS28]-score ≥ 2,6 en ≤ 5,1 toegewezen aan de PFJ-

groep of de controlegroep. De PFJ-groep volgde naast de gebruikelijke zorg een 

leefstijlprogramma op basis van een WFPD, lichamelijke activiteit en stressmanagement. 

De controlegroep kreeg de gebruikelijke zorg. Medicatie werd drie maanden voor en 

tijdens de proef stabiel gehouden. Secundaire uitkomsten waren antropometrische en 

metabole markers.  

 

Resultaten 

Van 115 gescreende mensen werden 85 gerandomiseerd en 79 voltooiden het onderzoek. 

De deelnemers waren voor 91% vrouw met een gemiddelde leeftijd van 55 jaar (SD = 12) 

en een Body Mass Index van 26 (SD = 4) kg/m2. Na 16 weken had de PFJ-groep een 

gemiddelde 0,85-punts grotere verbetering van de DAS28 versus de controlegroep (95% 

BI 0,40 tot 1,30; p < 0,001) (Figuur 1). Subgroep analyses lieten significante 

verbeteringen zien in zowel de seropositieve als de seronegatieve subgroep, hoewel het 

effect sterker was in de seronegatieve groep. Gewicht, vetmassa, HbA1c, LDL en 

triglyceriden lieten ook significante verbeteringen zien in de PFJ versus controlegroep, 

terwijl bloedglucose en HDL onveranderd bleven (tabel 1). Er deden zich geen ernstige 

bijwerkingen voor. 

 

Conclusie 

Het 16 weken durende PFJ-leefstijlprogramma verminderde de ziekteactiviteit aanzienlijk 

bij mensen met RA met een lage tot matige ziekteactiviteit. 

 

• POS0181 Effect of a multidisciplinary lifestyle program on patients with 

metabolic syndrome-associated osteoarthritis: the plants for joints randomized 

controlled trial 

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?view=1&searchfor=walrabenstein&c=a&item=2022AB0396
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?view=1&searchfor=walrabenstein&c=a&item=2022AB0396
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?view=1&searchfor=walrabenstein&c=a&item=2022POS0181
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?view=1&searchfor=walrabenstein&c=a&item=2022POS0181
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?view=1&searchfor=walrabenstein&c=a&item=2022POS0181
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W. Walrabenstein, Nederland 

 

Achtergrond 

Een metabool syndroom met laaggradige ontsteking wordt geassocieerd met chronische 

ziekten, waaronder artrose (osteoartritis) (1). Niet-farmacologische behandeling met een 

combinatie van een intensief dieet en lichaamsbeweging leverde betere resultaten op bij 

mensen met artrose (OA) dan beide behandelingen alleen (2). We hebben het concept van 

een geïntegreerde leefstijlinterventie bij mensen met metabool syndroom-geassocieerde 

artrose (MSOA) verder ontwikkeld door een volledig plantaardig dieet te combineren met 

fysieke activiteit en stressbeheersing. 

 

Doelstellingen 

Het effect bepalen van een multidisciplinair leefstijlprogramma op pijn, stijfheid en fysiek 

functioneren bij patiënten met MSOA. 

 

Methoden 

In de gerandomiseerde klinische studie "Plants for Joints" (PFJ) werden patiënten met 

MSOA toegewezen aan de PFJ-groep of de controlegroep. Patiënten met metabool 

syndroom (volgens NCEP-criteria) en artrose in de knie en/of heup (volgens klinische ACR-

criteria) kwamen in aanmerking voor deelname. De PFJ-groep volgde naast de 

gebruikelijke zorg een 16 weken durend leefstijlprogramma op basis van een volwaardig 

plantaardig dieet, lichaamsbeweging en stressbeheersing. De controlegroep kreeg de 

gebruikelijke zorg. 

 

Voorafgaand aan de start van het onderzoek werd de hypothese geopperd, dat het 

leefstijlprogramma pijn en stijfheid zou verminderen en het fysieke functioneren zou 

verbeteren, gebaseerd op de Western Ontario en McMaster Universities Arthritis Index 

(WOMAC)-score (primaire uitkomst). Secundaire uitkomsten waren antropometrische en 

metabole markers. Patiëntpartners selecteerden de door de patiënt gerapporteerde 

uitkomstmaten (PROMIS©) depressie, vermoeidheid, pijninterferentie en fysiek 

functioneren als aanvullende secundaire uitkomsten. 

Een intention-to-treat-analyse met een lineair gemengd model, aangepast voor 

basislijnwaarden (en leeftijd, geslacht en Body Mass Index [BMI] in aanvullende analyses), 

werd gebruikt om de verschillen tussen groepen van continue uitkomsten te analyseren. 

 

Resultaten 

Van de 92 gescreende personen werden er 66 gerandomiseerd en 64 voltooiden het 

onderzoek (PFJ-groep: n = 32). De deelnemers waren voor 84% vrouw, hadden een 

gemiddelde leeftijd van 63 jaar (SD = 6) en een gemiddelde BMI van 33 (SD = 5) kg/m2. 

Na 16 weken had de PFJ-groep een gemiddeld 11 punten grotere verbetering van de totale 

WOMAC-score (bereik 0-96) in de loop van de tijd met significante verbeteringen in alle 

drie de componenten pijn, stijfheid, en fysiek functioneren vergeleken met de 

controlegroep (Figuur 1). Ook verloor de PFJ-groep, vergeleken met de controlegroep, 

meer lichaamsgewicht (-3,9 kg), vetmassa (-3,9 kg) en middelomtrek (–4 cm). HbA1c en 

nuchtere glucose verbeterden in de PFJ versus controlegroep, maar niet significant. LDL 

daalde met 0,38 mmol/l en triglyceriden met 0,32 in het voordeel van de PFJ-groep. HDL 

en bloeddruk bleven onveranderd. Van de door de patiënt gerapporteerde uitkomstmaten 

(PROMIS©) liet alleen vermoeidheid een significante verbetering zien. Gebaseerd op een 

baseline gemiddelde waarde van 55 voor alle deelnemers, verbeterde vermoeidheid met 4 

in de PFJ-groep in vergelijking met de controlegroep. Aanvullende analyses gecorrigeerd 

voor leeftijd, geslacht en BMI leidden niet tot andere uitkomsten. 

Er deden zich geen ernstige bijwerkingen voor.  
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Conclusie 

Het 16 weken durende leefstijlprogramma "Plants for Joints" verminderde pijn en stijfheid 

aanzienlijk en verbeterde het lichamelijk functioneren bij mensen met metabool syndroom 

geassocieerde artrose van de heup en/of knie. Daarnaast resulteerde het volgen van het 

leefstijlprogramma in een lager gewicht, lagere vetmassa en kleinere middelomtrek in 

vergelijking met de gebruikelijke zorg. 
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Achtergrond 

Een ongezonde levensstijl verhoogt het risico op het ontwikkelen van reumatoïde artritis 

(RA). Interventies, waaronder plantaardige diëten, fysieke activiteit en stressbeheersing, 

hebben voordelen opgeleverd voor RA-patiënten, maar zijn nog niet geëvalueerd in een 

programma voor patiënten met een risico op RA. 

 

Doelstellingen 

Onderzoek naar de voorlopige effectiviteit van een multidisciplinair leefstijlprogramma op 

het risico op RA bij patiënten met een risico op RA, in vergelijking met de gebruikelijke 

zorg. 

 

Methoden 

In de pilot-RCT "Plants for Joints" (PFJ) werden patiënten met anti-citrullinated protein 

antilichaam (ACPA) positieve artralgie gerandomiseerd naar de PFJ- of controlegroep. 

Beide groepen kregen de gebruikelijke zorg, terwijl de PFJ-groep bovendien een 16 weken 

durend leefstijlprogramma volgde op basis van een volwaardig plantaardig dieet, 

lichaamsbeweging en stressbeheersing. De primaire uitkomstmaat was het risico op het 

ontwikkelen van RA, gekwantificeerd door de RA-risicoscore (inclusief familiegeschiedenis, 

symmetrie, stijfheid, pijnniveau, RF/ACPA-niveau). De maximale score (13 punten) werd 

gegeven aan deelnemers die RA ontwikkelden. Secundaire uitkomsten waren onder meer 

zelf-gerapporteerde pijnintensiteit, inflammatoire, antropometrische en metabole markers 

en serumspiegels van ACPA en reumafactor (RF).  

 

Resultaten 

14 van de 17 geïncludeerde patiënten voltooiden het onderzoek (allemaal vrouwen, 

gemiddelde leeftijd 47 jaar). Drie patiënten (n = 2 PFJ-groep, n = 1 controlegroep) kregen 

na gemiddeld 9,6 weken de diagnose RA en bleven in het onderzoek. Na 16 weken was er 

geen significant verschil in RA-risicoscore tussen PFJ- en controlegroepen (Figuur 1). In 

vergelijking met de controlegroep had de PFJ-groep na 16 weken een significant lagere 

vetmassa en LDL-cholesterol (tabel 1). Na de interventie had de PFJ-groep een gemiddeld 

gewichtsverlies van 4,9 kg, waarvan 2,7 kg vetmassa. 

 

Tabel 1. Resultaten gerapporteerd als gemiddelde (SD) wanneer normaal verdeeld en 

mediaan [Q1 – Q3] wanneer scheef. P -waarde <0,05 = significant. RA = reumatoïde 

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?view=1&searchfor=walrabenstein&c=a&item=2022AB0384
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?view=1&searchfor=walrabenstein&c=a&item=2022AB0384
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artritis, ACPA = anti-gecitrullineerd eiwitantilichaam, RF = reumafactor, ESR = 

erytrocytsedimentatiesnelheid, CRP = C-reactief eiwit. 

 

 Planten voor gewrichten groep (n = 7) Controlegroep (n = 7)  

 Basislijn Week 16 Basislijn Week 16 p -waarde 

RA-risico en gerelateerde uitkomsten 

RA-risicoscore 6.1 (1.4) 8,6 (3,4) 7.1 (1.4) 8,3 (2,3) 0,56 

Pijnintensiteit 4.9 (2.6) 3,8 (1,9) 5,7 (2,6) 4.0 (2.1) 0,74 

ACPA, kU/l 330 [94 - 530] 225 [116 - 550] 256 [79 - 462] 202 [94 - 403] 0,86 

RF, kU/l 13 [3 - 68] 11 [3 - 56] 12 [3 - 21] 5 [4 - 12] 0.96 

RA-diagnose, n 0 2 0 1 - 

Ontsteking 

ESR, mmol/uur 9 [6 - 15] 7 [6 - 9] 7 [6 - 12] 12 [8 -17] 0,79 

CRP, mg/l 0,7 [0,6 - 2,5] 0,6 [0,6 - 1,2] 3,0 [1,1 - 3,6] 3,3 [1,3 - 6,7] 0,58 

antropometrisch 

Gewicht (kg 78,4 (18,6) 73,5 (16,4) 77,4 (16,2) 77,0 (16,3) 0,28 

BMI, kgm -2 26,8 (5,3) 25,1 (4,5) 28,2 (6.2) 28,0 (6,0) 0.23 

Vetmassa, kg 30,6 (14,3) 27,9 (12,3) 31,2 (12,8) 29,8 (13,0) <0.01 

Tailleomtrek, cm 87,9 (13,3) 86,6 (11,6) 91,6 (15,5) 90,6 (16,1) 0,33 

metabolisch 

LDL-cholesterol, mmol/l 3,1 (0,87) 2,83 (0,75) 3,07 (0,36) 3,05 (0,36) <0.01 

HbA1C, mmol/mol 34,9 (3,2) 34,4 (3.1) 35,1 (3,0) 36,9 (3,6) 0.97 

 
 

Conclusie 

De resultaten van deze pilotstudie suggereren niet, dat het PFJ-levensstijlprogramma de 

RA-risicoscore, pijn of auto-antilichaamniveaus beïnvloedde, hoewel mogelijke effecten 

niet kunnen worden uitgesloten vanwege de kleine steekproefomvang. De metabole 

gezondheid verbeterde echter duidelijk in de PFJ-groep. 
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