
   
  

                                      

 

 

 

Op woensdag 12 juni 2019 ging het grootste reumatologie congres van Europa van start. 

Dit jaar kwamen meer dan 14.000 reumatologen, reumaverpleegkundigen, paramedici, 

onderzoekers en patiënten vanuit 120 landen bij elkaar in Madrid, Spanje (12-15 juni) 

tijdens EULAR 2019. Ook de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland was van de partij 

als lid van EULAR-PARE voor Nederland. Het waren drukke maar inspirerende dagen, 

waarin we veel sessies hebben bijgewoond over de nieuwste ontwikkelingen in onderzoek 

naar reuma. Ook hadden we dit jaar het genoegen een presentatie te mogen geven over 

onze Kennisagenda vanuit mensen met reuma.  

In onderstaande het verslag van een mooi congres.  

 

Woensdag 12 juni 2019 

 

• 13.00-14.00 uur  Opening EULAR 2019  

                                            door Professor J. Bijlsma, President EULAR 

In de komende 5 jaar zal EULAR de nadruk leggen op: 

• Onderwijs: In 2023 wil EULAR de onderwijsleider zijn op het gebied van reumatologie. Om 

dit te bereiken, faciliteert EULAR de School of Rheumatology die hoogwaardige face-to-face 

en online cursussen organiseert voor reumatologen. De School of Rheumatology publiceert 

ook goed gelezen tijdschriften zoals de Annals of Rheumatic Diseases met de BMJ. 

• Congres: In 2023 zal het jaarlijkse RMD (Rheumatic Musculoskeletal Diseases) congres van 

EULAR bekend staan als het meest vooraanstaande RMD congres van Europa. Er zal meer 

aandacht worden besteed aan het interactief maken van de sessies. De sessies zullen ook 

online toegankelijk zijn met nieuwe technologieën. EULAR TV biedt mensen van over de hele 

wereld live-sessies en updates van de hoogtepunten van iedere congresdag.  

• Kwaliteit van Zorg: In 2023 wil EULAR een tool-kit kunnen bieden voor de implementatie 

van alle aanbevelingen die door EULAR worden gedaan en gepubliceerd. 

• Onderzoek: In 2023 wil EULAR een centrum voor internationaal onderzoek opgericht 

hebben om hoogwaardig RMD onderzoek tussen verschillende landen te bevorderen. Er 

wordt een platform gecreëerd om onderzoek mogelijk te maken met als doel de kwaliteit 

van onderzoek te verbeteren en onderzoek te doen op minder bekende gebieden. 

• Belangenbehartiging: In 2023 zal de belangenbehartiging van EULAR gericht zijn op het 

vergroten van de participatie op de arbeidsmarkt van mensen met RMDs. Twee items zijn 

van het grootste belang: het voorkomen van het ontwikkelen van een RMD op het werk, 

maar ook de begeleiding van mensen met RMDs zodat ze aan het werk kunnen blijven.  

• Governance: In 2023 wil EULAR de structuur van EULAR hebben bijgewerkt. EULAR zal 

meer projecten 'in huis' door eigen medewerkers laten uitvoeren. EULAR zal werken aan 

minder regels en voorschriften en een meer geavanceerdere IT-structuur. EULAR zal de 

permanente EULAR commissies reorganiseren om zo efficiënter te werken. Individueel 

lidmaatschap van EULAR is wellicht ook een mogelijkheid in de toekomst. 

EULAR is een grote organisatie. Al het werk wordt gedaan zowel door betaalde krachten als 

ook door vrijwilligers. EULAR geeft al deze mensen een groot woord van dank. 
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Professor Berent Prakken, President Paediatric Rheumatology European Society (PReS): 

PReS heeft een nieuw strategisch programma gelanceerd: PReS 2025. Samen met 

zorgprofessionals, wetenschappers, patiënten en ouders van kinderen met reuma streven zij 

één doel na: de zorg en het welzijn van kinderen en jongeren met reuma verbeteren. Door 

de jaren heen is EULAR de natuurlijke partner geweest van PReS en dat is niet voor niets: 

jongere RMD patiënten hebben na hun 18e verjaardag immers ook de best mogelijke zorg 

nodig. Het is de tijd om de pediatrische en volwassen reumatologie logischer op elkaar aan 

te laten sluiten. De inspanningen van zowel EULAR als PReS zijn bedoeld om mensen met 

reuma de beste kans te bieden om hun dromen en ambities waar te maken, zowel vandaag 

als morgen.  

 

Professor Tanja Stamm, Vice President Health Professionals in Rheumatology: 

In de komende jaren zal de EULAR commissie voor Health Professionals in Rheumatology 

zich meer richten op de behandeling van mensen met reuma in de eerste lijn. De School of 

Rheumatology zal zich meer richten op reuma en werk/school; hoe kunnen mensen met 

reuma zo worden ondersteund dat ze hun school kunnen afmaken, een baan kunnen vinden 

en op de werkplek kunnen blijven? De School of Rheumatology zal zich ook meer richten op 

jonge professionals in de gezondheidszorg. 

 

Dieter Wiek, President of Patients Against Rheumatism Europe (PARE): 

Tijdens dit congres heeft PARE gekozen voor specifieke onderwerpen die de komende jaren 

meer aandacht behoeven. De PARE-presentaties richten zich dit jaar op medicatie en daarin 

vooral op het onderwerp: ‘switchen van biological naar biosimilar’. Er zal ook aandacht 

worden besteed aan niet-medicamenteuze behandelingen voor reuma. We zullen ook de 

nadruk leggen op de digitale oplossingen die het zelfmanagement van mensen met reuma 

verbeteren. We zullen onze ‘Don’t Delay Connect Today’-campagne voortzetten, die zich 

meer zal toeleggen op werk (vinden en behouden) voor mensen met reuma. We zullen ook 

het belang van counseling benadrukken voor jongeren met reuma die in de transitie zitten 

naar volwassen zorg voor reuma. 

 

Award Ceremony 

Tijdens de openingssessie werden prijzen in verschillende categorieën uitgedeeld aan de 

auteurs van abstracts, die de hoogste totaalscores kregen van een beoordelingspanel van 

experts. De winnaars waren: 

• Undergraduate Award: Roline Krol (NL), Hiuyi Zhu (China), He Chen (China) 

• Basic Science Award: Olivier Malaise (België), Richard Stratton (VK), John Bowes (VK), Kate 

Duffus (VK), Remy Pollock (Canada), Anastasia Filia (Griekenland) 

• Clinical Science Award: Lianne Kearsley-Fleet (VK), Ai Li Yeo (Australië), Md Yuzaiful Md 

Yusof (VK), Fenne Wouters (NL), Hirotaka Matsuo (Japan), Anna-Maria Hoffmann-Vold 

(Noorwegen) 

• Healthprofessionals Award: Ross Wilkie (VK), Else Marit H. Gravas (Noorwegen), Lindsay 

Bearne (VK) 

• PARE Award: Tinja Saarela (Finland) 

• Young Abstract Award: Juan L. Garrido-Castro (Spanje) 



 
 
 
 

3 

 

• PReS Award: Fabrizio de Benedetti (Gold) (Italië), Isabelle Koné-Paut (Silver) (Frankrijk), 

Grant Schulert (Bronze) 

• Edgar Stene Prize: Ovidiu Constantinescu (Roemenië) 

• Foreum Platinum Recognition: Isabelle Logeart (Pfizer), Immaculada de la Torre (Lilly), 

Emmanuel Caeymaex (UCB) 

• EULAR-ereleden: Lene Terslev (Denemarken), Eric L. Matteson (VS), Lai-Shan Tam (China), 

Ruxandra Lonescu (Roemenië), Annette de Thurah (Denemarken) en Désirée van der Heijde 

(NL) 

• EULAR Meritorious Service Award: Alberto Marini (Italië), Marios Kouloumas (Cyprus) 

 

Music and the inner world (musical break) 

De prijsuitreiking werd gevolgd door een muzikaal intermezzo. Pianospeler James Rhodes 

verbleef enkele jaren geleden voor een ernstige aandoening in het ziekenhuis. Een vriend 

bracht een MP3 speler naar het ziekenhuis zodat hij naar muziek kon luisteren. Het gaf hem 

hoop om te vechten tegen zijn ernstige ziekte. Zijn conclusie: artsen, verpleegkundigen en 

patiënten moeten meer naar elkaar luisteren. Muziek is een herinnering aan hoe we naar 

elkaar moeten luisteren. Ook brengen artsen hun leven door met het verzorgen van 

mensen, maar wie zorgt er voor de artsen? Neem 4 minuten per dag om je ogen te sluiten 

en gewoon naar muziek te luisteren. Muziek leidt tot veel goeds voor de ziel.  

 

14.15-15.45 uur New avenues of OA management (WIN & HOT session) 

 

WIN IN OA MANAGEMENT by Francis Berenbaum, Sorbonne Université, France 

Osteoarthritis (OA) is een vorm van artrose, waarbij het kraakbeen in een gewricht slijt. Alle 

aanbevelingen voor de behandeling van Artrose (OA) geven aan dat de behandeling van 

Artrose moet bestaan uit zowel niet-medicamenteuze als (indien nodig) medicamenteuze 

behandelingen. 

Take home messages: 

• De prevalentie van OA neemt dramatisch toe; nu heeft 16% van alle mensen OA. 

• OA is een dodelijke ziekte omdat het uw capaciteit vermindert om te kunnen 

bewegen. Dit gebrek aan bewegen brengt gezondheidsrisico’s met zich mee en 

verhoogt het risico op sterfte. 

• De Federal Drugs Agency (FDA) heeft het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen 

voor OA hoog op de agenda gezet. Met name het ontwikkelen van medicatie tegen 

pijn staat hierin centraal. Pijn is na een chirurgische behandeling van OA vaak 

chronisch. 

• Niet-medicamenteuze behandelingen moeten echter de kern vormen voor het 

behandelen van OA zoals voorlichting, lichaamsbeweging, gewichtsverlies. 

• EULAR heeft aanbevelingen opgesteld met betrekking tot het belang van 

lichaamsbeweging bij reuma. 

• Met betrekking tot de medicamenteuze behandeling van OA biedt paracetamol 

minimaal effect voor de bestrijding van pijn. 

https://www.gezondheidsplein.nl/menselijk-lichaam/gewrichten/item45084
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• Het gebruik van diclofenac is gerelateerd aan een hoger cardiovasculair risico, vooral 

bij langdurig gebruik, ongeacht de dosering. 

• Medicatiemogelijkheden om remissie te bereiken bij Reumatoïde Artritis (RA) zijn 

bekend. Innovaties op dit terrein hebben de afgelopen jaren een enorme vlucht 

genomen. OA bevindt zich in hetzelfde proces van ontwikkeling van nieuwe 

behandelingen. Zo is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om een kraakbeenherstellende 

injectie te krijgen in een door artrose beschadigd gewricht. 

• Er zijn ook nieuwe stamcel-regeneratieve behandelingsopties voor OA. We moeten 

met de resultaten uit deze onderzoeken echter voorzichtig zijn. Er is een bewezen 

effect van stamcel-regeneratie, maar misschien is dit effect te wijten aan het feit dat 

nieuwe cellen minder ontstekingen kunnen afgeven. Nieuwe proeven zijn nodig, 

met nauwkeurige methodologie. 

• Meer gerichte therapieën zijn nodig voor pijn bij OA. Maar pas op, als pijnmedicatie 

te effectief is, dan verlies je het waarschuwingseffect ervan. 

• Er moet meer aandacht komen voor gepersonaliseerde behandelingen bij OA; er zijn 

verschillende soorten OA-patiënten.  

• Er is geen consensus over de kenmerken waaraan een patiënt met OA moet voldoen 

om optimaal geschikt te zijn voor een kunst knie/kunst heup. Meer gevoelige 

beeldvorming op MRI is nodig. 

 

HOT: OSTEOPOROSIS @2019 by Serge Ferrari, Geneva University Hospital, Switzerland 

Het doel van osteoporose-therapie is om patiënten met een lage botdichtheid en een hoog 

risico op fracturen preventief te behandelen. De behandeling heeft als doel om de botmassa 

(botmineraaldichtheid, BMD) te herstellen tot niveaus van geschikte botsterkte. 

Geneesmiddelen voor de behandeling van osteoporose in Europa (namelijk bisfosfonaten, 

denosumab en teriparatide) verminderen allemaal het risico op wervelfracturen binnen een 

jaar, terwijl de vermindering van risico voor niet-wervel gerelateerde fracturen bijna twee 

jaar kan duren. 

Kort samengevat: 

• Er komen krachtigere geneesmiddelen op de markt voor de behandeling van 

osteoporose (romosozumab) 

• Anabolica moeten eerder/preventief bij hoge risico patiënten worden gebruikt 

• Lange termijngegevens met anti-resorptiemiddelen geven aan dat continue 

behandeling een gunstig effect heeft op de verdere ontwikkeling van osteoporose 

zolang de behandelingsdoelen (T-scores> -2 en geen fracturen) nog niet zijn bereikt. 

• Wie te behandelen? Dit is gebaseerd op de metingen van de botdichtheid.  

• Door preventieve behandeling met injecties van mensen met een hoge 

waarschijnlijkheid op bot-fracturen is er minder kans op breuken in de toekomst. Dit 

is een goedkope preventiemogelijkheid. Het aantal fracturen dat kan worden 

voorkomen is bijna twee keer zo groot als mensen direct na hun eerste fractuur 

preventief worden behandeld. 

• Glucocorticoïden verhogen de kans op osteoporose. 
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• Geneesmiddelen voor de toekomst: Romosozumab onderdrukt botresorptie, 

verhoogt de botvorming en vermindert daardoor de kans op fracturen. 

• De gemiddelde winst van botdichtheid is sneller door Romosozumab. 

Conclusies:  

• Direct na een fractuur snel ingrijpen met een botvormend middel dat de 

botresorptie onderdrukt. 

• Hoe groter de botdichtheid, hoe groter de risicoreductie van fracturen. Er is een 

therapiedrempel waarboven verdere behandeling niet effectief meer is. Dit is de 

treat-to-target die je wil bereiken bij mensen met een hoog risico op fracturen 

vanwege een lage botdichtheid. 

• Bij het stoppen van de behandeling is er echter een grotere toename van fracturen. 

Een consolidatietherapie is nodig om de voordelen van de eerste behandeling te 

behouden. 

• Nieuwe richtlijnen zijn nodig voor mensen met osteoporose die een laag of hoog 

risico lopen. 

• Soms zijn er gunstige bijwerkingen op de behandeling van osteoporose met 

medicatie. Er kunnen andere voordelen zijn dan verhoging van de botdichtheid, 

zoals minder risico op cardiovasculaire problemen en de verbetering van 

spiermassa/-functie.  

   

14.15-15.45 uur   Best practices in Spondyloarthritis 

 

SP0004: Managing patients with Axial SpA: what are the quality standards? by Uta Kiltz 

(Germany) 

Achtergrond: Wereldwijd is er is een grote variatie in de behandeling van patiënten met 

Axiale Spondyloartritis (Axiale SpA). De diagnose laat in sommige landen nog steeds te lang 

op zich wachten. Het beoordelen en vergelijken van de kwaliteit van zorg aan patiënten met 

Axiale SpA is daarom van groot belang. Er is geen overeengekomen methode om de kwaliteit 

van de zorg te kwantificeren, maar er zijn verschillende benaderingen voorgesteld om de 

kwaliteit van zorg te meten, b.v. middels kwaliteitsindicatoren, prestatiemaatstaven of 

kwaliteitsnormen. Door kwaliteitsnormen (QS) vast te stellen, kunnen processen gemeten 

en verbeterd worden om zo de zorg voor patiënten met Axiale SpA te optimaliseren. 

Doelstellingen: Een belangrijk doel van de internationale organisatie ASAS (Assessment of 

SpondyloArthritis International Society) is het verbeteren van de kwaliteit van zorg en 

gezondheidsresultaten bij patiënten met Axiale SpA. Erkende lacunes in de huidige zorg 

hebben ASAS ertoe aangezet om in 2016 een set van kwaliteitsnormen (ASAS QS) te 

ontwikkelen om de toegang, behandeling en patiëntresultaten in Axiale SpA te 

optimaliseren. 

Conclusie: ASAS ontwikkelde met succes de eerste QS-set voor de verbetering van de zorg 

aan volwassen patiënten met Axiale SpA. Alle QS zijn bedoeld om de variatie in kwaliteit van 

zorg tot een minimum te beperken. 
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OP0001: THE PRESCRIPTION OF NSAIDS FOR PATIENTS WITH INFLAMMATORY ARTHRITIS 

IS ASSOCIATED WITH PATIENTS, BUT NOT PHYSICIAN ASSESSED DISEASE ACTIVITY 

MEASURES AND DECREASES WITH INITATION OF TNF INHIBITOR THERAPY by Olafur 

Palsson (Sweden) 

Achtergrond: TNFα-remmende therapie is effectief bij het beheersen van verschillende 

reumatische aandoeningen en het is aangetoond dat het de pijn vermindert. Niet-steroïde 

anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAIDs) worden vaak gebruikt voor de behandeling van 

pijn en stijfheid bij inflammatoire artritis en zijn de eerste behandelingslijn bij Axiale SpA. 

Doel: Het bestuderen van de voorgeschreven NSAIDs bij patiënten met Reumatoïde Artritis 

(RA), Artritis Psoriatica (PsA) en Axiale SpA (AS). 

Conclusie: Patiënten met inflammatoire artritis die TNFα-remmer-therapie vereisen, 

gebruiken meer NSAIDs dan de mensen uit de algehele populatie. Het NSAID gebruik is 

aanzienlijk verminderd sinds de opkomst van de biological.  

 

OP0002: EARLY INFLAMMATORY BACK PAIN SERVICE – REDUCING TIME TO DIAGNOSIS IN 

PATIENTS WITH AXIAL SPONDYLOARTHRITIS – THE FIRST 8 YEARS by Rebecca Adshead 

(UK) 

Achtergrond: Gespecialiseerde Axiale SpA klinieken worden aanbevolen om vroege diagnose 

en behandeling te bevorderen en essentiële begeleiding te bieden aan patiënten die lijden 

aan Axiale SpA. In 2010 heeft de UK een vroege ontstekingspijn-service (EIBPS) opgezet om 

de gevolgen van een vertraagde diagnose te voorkomen. 

Doelstellingen: We hebben een EIBPS opgezet om de tijd te verkorten voor de diagnose en 

behandeling van Axiale SpA. Dit ging gepaard met een voorlichtingscampagne (Back on 

Track) voor plaatselijke huisartsen, paramedische zorgverleners (AHP's) en collega's in de 

secundaire zorg. Ook was er een campagne gericht op het grote publiek om het bewustzijn 

te verhogen van Inflammatory Back Pain (IBP) en Axiale SpA. 

Conclusie: het opzetten van een EIBPS met een bewustmakingscampagne heeft 

geresulteerd in een significante verkorting van de tijd tot diagnose en behandeling van 

Axiale SpA. Voordelen op lange termijn van een vroegtijdige diagnose zijn: verminderen van 

structurele schade zowel functioneel, emotioneel als sociaal-economisch.  

 

14.15-15.45 uur   Environmental influences on disease development  

 

SP0011: How the gut influences the immune system by Mario Zaiss (Germany) 

Achtergrond: Een verstoring in de samenstelling van de darmflora wordt vaak geassocieerd 

met auto-immuunziekten. Recente bevindingen ondersteunen de hypothese dat het begin 

van Reumatoïde Artritis (RA) kan worden gekoppeld aan deze verstoorde darmflora. 

Bovendien is onlangs aangetoond dat een vezelrijk dieet de macrobioot verandert, de SCFA-

waarden verhoogt en inflammatoire artritis en botvernietiging vermindert. Directe 

verbanden tussen de macrobioten in de darm en het begin van auto-immuunziekten zijn 

echter nog niet bewezen. 

Conclusie: Dit onderzoek toont aan dat het begin van een auto-immuunziekte mogelijk kan 

worden behandeld door zich specifiek te richten op de verminderde darmbarrièrefunctie, 
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die hieraan ten grondslag kan liggen. 

 

SP0012: The hygiene hypothesis in autoimmunity by Jean-Francois Bach (France) 

Achtergrond en doelstellingen: de frequentie van auto-immuunziekten in ontwikkelde 

landen is de afgelopen decennia aanzienlijk toegenomen. De hygiëne-hypothese biedt een 

mogelijke verklaring voor deze toename. Deze hypothese is gebaseerd op de waarneming 

van een gelijktijdige afname van de frequentie van infectieziekten en een toename van de 

frequentie van auto-immuunziekten. Het is ook gebaseerd op de geografische ongelijkheid 

in de frequentie van auto-immuunziekten; ze komen veel frequenter voor in het noorden 

dan in het zuiden van het noordelijk halfrond, een ongelijkheid die niet wordt verklaard door 

de genetica. 

Conclusie: Het begrijpen van de epidemiologie en pathofysiologie van auto-immuunziekten 

is belangrijk. Het biedt wellicht nieuwe inzichten voor de behandeling van bepaalde vormen 

van reuma maar vooral voor hun preventie; dit geldt meer voor Systemische Lupus 

Erythematodes dan voor Reumatoïde Artritis. 

 

OP0009: RESISTANT STARCH INTAKE ALLEVIATES COLLAGEN-INDUCED ARTHRITIS IN MICE 

BY MODULATING GUT MICROBIOTA AND PROMOTING SCFA PRODUCTION by Yubin Luo 

(China) 

Achtergrond: dieetinterventie is een aanvullende therapie bij de behandeling van veel 

ziekten. Voedingssamenstellingen variëren echter in hun invloed op de microbiële 

samenstelling van de darmen. Onlangs kreeg een vezelrijk dieet (HFD) veel aandacht 

vanwege de effectieve verbetering van de symptomen van metabole- en ontstekingsziekten. 

Ook is onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat de inname van fruit en groenten de 

klinische symptomen van RA (reumatoïde artritis) in matige mate kan verbeteren. Het blijft 

echter onduidelijk hoe een high-fiber-dieet de darmflora, RA-initiatie en zelfs remissie kan 

beïnvloeden. 

Doelstellingen: systematisch evalueren van het effect van een vezelrijk dieet op collageen-

geïnduceerde artritis (CIA) -muizen en hun darmsamenstelling.  

Conclusie: inname van resistent zetmeel stuurt de significante modificaties van de 

microbiële samenstelling van de darm en de productie van SCFAs, Treg cellen differentiatie 

en IL-10 productie, die gunstig zijn voor de verlichting van RA. 

 

14.15-15.45 uur   Latest news on biological treatment (PARE) 

 

SP0014: The latest news on biosimilars treatment by Jonathan Kay (US) 

Biologische medicijnen (bDMARDs) hebben een revolutie teweeggebracht in de behandeling 

van veel reumatische ziektes, maar hun hoge kosten beperken vaak de toegang van 

patiënten tot deze effectieve behandelingen. Biosimilars zijn legitieme kopieën van deze 

biologische geneesmiddelen, die niet langer worden beschermd door octrooien, die een 

grondige analytische en klinische beoordeling hebben ondergaan en die zijn goedgekeurd 

door een regelgevende instantie. 

In 2005 heeft the European Medicine Agency (EMA) een route opgezet voor de beoordeling 

en goedkeuring van biosimilars en een jaar later werd het humane groeihormoon 
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Omnitrope® als eerste biosimilar goedgekeurd. Vanaf maart 2019 waren 56 van de 60 

biosimilars goedgekeurd door de EMA en commercieel beschikbaar gesteld in de Europese 

Unie, waarvan 6 biosimilars van rituximab en 15 biosimilars van TNF-remmers voor de 

behandeling van reuma. 

Alle biologische medicijnen zijn onderhevig aan kleine variaties van partij tot partij en 

worden gemonitord om er zeker van te zijn dat deze variatie zich binnen 'bewezen 

aanvaardbare bandbreedtes' bevindt, zodat patiënten niet worden blootgesteld aan risico's 

van lagere veiligheid of mindere werkzaamheid. Aangezien biosimilars uitgebreid met hun 

referentieproducten (biologicals) zijn vergeleken en als is aangetoond dat ze een sterk 

vergelijkbare structuur, equivalente werkzaamheid en vergelijkbare veiligheid hebben, kan 

een goedgekeurde biosimilar worden beschouwd als een andere batch van zijn 

referentieproduct. Patiënten hoeven zich dus niet ongerust te maken over het gebruik van 

een goedgekeurde biosimilar in plaats van het referentieproduct. 

Het "nocebo-effect" verwijst naar het onterecht koppelen van lichamelijke symptomen aan 

een medicijn en kan leiden tot het staken van een behandeling. Dit kan worden aangepakt 

door te zorgen voor geruststelling over de behandeling door middel van onderwijs en open 

overleg tussen zorgverleners en patiënten.  

De NOR-SWITCH-studie toonde aan dat patiënten met ontstekingsziekten, die infliximab 

gebruiken, geen grotere verslechtering van de ziekteactiviteit ervaren bij overschakeling op 

de biosimilar van infliximab (CT-P13) dan bij voortzetting van de behandeling met infliximab. 

Wanneer de kosten van de biosimilar significant lager zijn dan die van het referentieproduct 

(biological), kan het substitueren van de biosimilar voor het referentieproduct dus een 

economisch voordeel opleveren zonder verlies van klinisch voordeel.  

In Noorwegen, waar jaarlijks een aanbesteding voor de door het ziekenhuis toegediende 

medicatie plaatsvindt, was de prijs van biosimilar infliximab in 2015 69% lager dan die van 

zijn referentieproduct. In de meeste landen is het dus veilig, effectief en kosteneffectief om 

over te schakelen naar een biosimilar.  

De concurrentie van biosimilars heeft echter af en toe de prijs van een referentieproduct 

verlaagd, zoals in Zweden, waar de referentieklasse adalimumab in 2018 met 80% werd 

verlaagd en lager werd dan die van adalimumab-biosimilars. 

De beschikbaarheid van goedkopere biosimilars zou de kosten van de behandeling van 

patiënten moeten verlagen door marktconcurrentie te introduceren. Biosimilars zouden 

gemakkelijker beschikbaar moeten zijn voor patiënten voor wie het referentieproduct 

vanwege de kosten onbetaalbaar was. Meer globale toegang tot effectieve biologische 

medicijnen zou invaliditeit, morbiditeit en mortaliteit geassocieerd met reumatische ziekten 

moeten verminderen. 

 

OP0012: EFFECTIVENESS OF TNFI AFTER A FIRST SWITCH IS LOWER IN PATIENTS WITH 

EARLY AXIAL SPONDYLOARTHRITIS: A LONGITUDINAL ANALYSIS OF THE DESIR COHORT by 

Marion Pons (France) 

Achtergrond: Er worden tegenstrijdige onderzoeksresultaten gerapporteerd over de 

effectiviteit van een tweede en derde switch van TNFi bij patiënten die net gestart zijn met 

de behandeling van Axiale Spondyloartritis (Axiale SpA) . 

https://sites.eyeled.de/eular19/person?search=Marion%20Pons
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Doel: Evaluatie van de effectiviteit na een eerste en tweede TNFi-switch, over 5 jaar follow-

up in een vroege Axiale Spa-populatie. 

Conclusie: De studie suggereert een slechtere TNFi-effectiviteit na een eerste switch in de 

praktijk in vroege Axiale Spondyloartritis. 

 

OP0013-PARE: AFLAR’S – FRENCH LEAGUE AGAINST RHEUMATISM –POSITION AND 

PATIENT INFORMATION ACTION ABOUT BIOSIMILAR MEDICINES IN FRANCE by Laurence 

Carton (France) 

Achtergrond: 20 jaar nadat biologicals werden geïntroduceerd voor de behandeling van 

reumatische aandoeningen in Frankrijk, behoren biosimilars tot de nieuwe medische en 

economische mogelijkheden.  

Doelstellingen: De Franse Reumapatiëntenorganisatie AFLAR wil aandacht besteden aan 

deze ontwikkelingen en mensen die een biological/biosimilar gebruiken hierover goed 

informeren.  

Basis-standpunten: 

1. Biosimilars zijn een effectieve oplossing voor zorgkostenreductie bij de behandeling van 

reuma. 

2. Biosimilars hebben hun werkzaamheid en veiligheid wetenschappelijk bewezen in eerdere 

en lopende onderzoeken; monitoring van drugveiligheid wordt verzekerd door nationale en 

Europese agentschappen voor drugsbestrijding. 

Adviezen: 

1. Het effect van biosimilars moet continue worden gemonitord en de resultaten van deze 

onderzoeken moeten gemakkelijk beschikbaar zijn voor patiënten. 

2. De patiënt moet op de juiste wijze worden geïnformeerd wanneer hij/zij wordt overgezet 

op een biosimilar.  

3. Biosimilar medicatie kan worden voorgeschreven om redenen van kostenreductie als er 

geen medische reden is om de originele biological te moeten gebruiken.  

4. Een blinde willekeurige switch van biological naar biosimilar en tussen biosimilars moet 

niet worden gestimuleerd.  

5. De patiënt moet nauwkeurig worden geïnformeerd over de biosimilar: de naam (niet 

alleen de internationale naam) en batchnummer.  

6. Het meten van door de patiënt gemelde uitkomsten moet worden aangemoedigd. 

Conclusie: AFLAR maakt een informatiebrief die door professionals aan de patiënt moet 

worden overhandigd wanneer een patient een biosimilar krijgt voorgeschreven.   

Het proces omvat: 

1. Samenstellen van de brief door deskundige patiënten en zorgverleners 

2. Beoordeling van de begrijpelijkheid en bruikbaarheid van de brief in ziekenhuisafdelingen, 

patiëntengroepen en online 

3. Kennisevaluatie en opinieonderzoek bij patiënten over biosimilars. 

 

16.15-17.45 uur  Bringing digital health care solutions to patients (PARE) 

 

SP0027: E-health redefines the relationship between patients with RMDs and health care 

professionals by Paul Studenic (Austria) 

https://sites.eyeled.de/eular19/person?search=Laurence%20Carton
https://sites.eyeled.de/eular19/person?search=Laurence%20Carton
https://sites.eyeled.de/eular19/person?search=Paul%20Studenic
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Definitie van e-health: er is een grote toename van e-health-technologieën voor mensen 

met chronische ziekten. Bijvoorbeeld om gedeelde besluitvorming of tele-overleg (tele-

overleg is een digitale dialoog tussen huisarts en specialist, waarbij de huisarts op 

een beveiligde en geprotocolleerde manier een patiënt gerelateerde vraag kan stellen aan 

de specialist) te ondersteunen.  

Wat zijn de voordelen van e-health-technologieën voor professionals in de 

gezondheidszorg? Om een beter beeld te krijgen van de gezondheidstoestand of 

ziekteactiviteit van reumapatiënten en om gemakkelijk contact te kunnen leggen met 

andere professionals.  

Wat zijn de voordelen van e-health-technologieën volgens mensen met reuma? Hun 

antwoorden: om meer informatie te krijgen over reuma en de behandeling ervan en voor 

lotgenotencontact. Mensen met reuma vinden de ontwikkeling van e-health apparatuur 

prima, maar deze moet wel veilig zijn en up-to-date worden gehouden.  

Men kan verschillende e-health gebruikerstypen onderscheiden: de ‘toeristen’, de mensen 

met weinig betrokkenheid, de mensen met matige betrokkenheid en de mensen die erg 

betrokken zijn. Training voor patiënten is erg belangrijk voor het implementatiesucces van 

nieuwe e-health-toepassingen. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg hebben een 

belangrijke rol in deze training. 

 

SP0028: What should mobile health applications for RMD patients be like? by Aurelie 

Najm (France) 

Deze lezing bood inzicht in de belangrijkste aspecten die moeten worden overwogen bij het 

ontwerpen van apps voor mensen met reuma: functies, gebruik, veiligheid, weergaven en 

voorkeuren van patiënten. 

Achtergrond: er worden elke dag ca. 200 apps gemaakt. Apps voor diabetes /obesitas 

/depressie staan aan de top van ziekte-gerelateerde apps. Mensen met reuma zijn echter 

zelden betrokken bij de ontwikkeling van een app voor reuma. De meeste reuma-apps zijn 

voor mensen met reumatoïde artritis (RA). De bron van de wetenschappelijke inhoud in 

reuma-apps wordt zelden gegeven. 60% van de gebruikers stopt na een paar maanden met 

het gebruik van hun reuma-app.  

Aandachtspunten: houd gegevensveiligheid van patiënten altijd voorop bij het ontwikkelen 

van een app, betrek mensen met reuma vanaf het begin bij het ontwikkelen van een app, 

focus op de toegankelijkheid van een app en geef altijd duidelijk de bron van de inhoud in 

een app aan. Misschien biedt EULAR een mooi onafhankelijke platform voor het ontwikkelen 

van een onafhankelijke app? 

 

SP0029: RheVital: Controlling your disease activity with an app by Corinna Elling-Audersch 

(Germany) 

Achtergrond: Duitsland kampt met een tekort aan reumatologen, vooral op het platteland. 

Er is grote behoefte aan ondersteuning van patiënten bij de zelfmanagement van hun 

reuma. 

Doelstellingen: De Deutsche Rheuma-Liga maakte de RheVITAL-app, die werd gemaakt in 

samenwerking met reumatologen, fysiotherapeuten, IT-specialisten en patientpartners.  

Methoden: De presentatie liet zien hoe deze app de behandeling van RA verbetert, de 

https://sites.eyeled.de/eular19/person?search=Aurelie%20Najm
https://sites.eyeled.de/eular19/person?search=Aurelie%20Najm
https://sites.eyeled.de/eular19/person?search=Corinna%20Elling-Audersch
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patiënten op weg naar zelfredzaamheid begeleidt en participatieve samenwerking tussen 

patiënten en reumatologen bevordert. Onderzoek wees uit dat reumapatiënten een beetje 

aarzelend waren om een reuma-app te gaan gebruiken. Vragen die zij hadden, gingen over 

gegevensveiligheid, technische kwesties, de angst om minder rechtstreeks contact te 

hebben met de reumatoloog en niet te weten bij wie ze zich moeten wenden in geval van 

een noodsituatie. 

Conclusie: De presentatie had betrekking op de functie en het beheer van de app, de 

problemen en de inspanningen van gegevensbeveiliging en de rol van een 

patiëntenorganisatie als onderzoekspartner die bij dit project is betrokken. 

 

SP0030: Developing e-health solutions for patients with patients by Susanne Karlfeldt 

(Sweden) 

Achtergrond: In het Centrum voor Reumatologie staan de stem en de behoeften van de 

patiënt altijd centraal. De patiëntenraad, met vertegenwoordigers van 14 verschillende 

patiëntenorganisaties, wordt altijd betrokken voor advies wanneer beslissingen moeten 

worden genomen die van invloed zijn op de patiënten. De behoefte aan een structuur voor 

digitale controlebezoeken aan de kliniek werd aan de orde gesteld in de 

patiëntenraadsvergadering. 

Doelstellingen: een structuur ontwikkelen voor een volledig digitaal controlebezoek waarbij 

alle voorbereidingen, het eigenlijke bezoek en de documentatie en follow-up kunnen 

worden uitgevoerd met behulp van verschillende e-health oplossingen en digitale 

hulpmiddelen. 

Methoden: eerst werden de betrokken patiëntvertegenwoordigers gevraagd naar de 

gewenste interfaces en functies van de eindoplossing; welke beschikbare hulpmiddelen en 

structuren zijn nodig voor een digitale controlebezoek? Een werkgroep met patiënten, 

zorgverleners en technisch personeel vormden samen het eindproduct. Het eindproduct 

bestaat uit verschillende delen: patiënten voeren hun eigen bloedonderzoek uit (ze 

ontvangen hiervoor een pakket), een zelfbeoordelingsinstrument waarmee patiënten hun 

pijn en vermoeidheid kunnen controleren (informatie in de tool wordt geüpload naar het 

medisch dossier van de patiënt), een web gebaseerd pre-screeningformulier (met vragen 

van patiënten voor het video-consult), een video-consultatiemogelijkheid voor een online 

controlebezoek bij de reumatoloog (via smartphone of tablet) en een documentatieoptie 

(met een dagboek). 

Conclusie:  Als we patiënten vanaf het begin bij het proces betrekken, maken we e-health 

toepassingen waar patiënten echt behoeften aan hebben.  

 

OP0070-PARE: GEOCACHING AS AN ENCOURAGEMENT FOR BEING ACTIVE by Tinja Saarela 

(Finland) 

Achtergrond: De Finnish Rheumatism Association en Novartis zijn in 2017 met een project 

begonnen om de lokale reuma-patiëntenorganisaties, hun leden en families te stimuleren 

tot een actieve levensstijl. Geo-caching is een leuke, gezinsvriendelijke manier om lichaam 

en geest ‘in beweging’ te houden. Geo-caching is een leuke activiteit voor buiten de deur, 

waarbij deelnemers een Global Positioning System (GPS) of mobiele telefoon gebruiken om 

https://sites.eyeled.de/eular19/person?search=Susanne%20Karlfeldt
https://sites.eyeled.de/eular19/person?search=Tinja%20Saarela
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‘treasures’ te verbergen en te zoeken, ook wel geo-caches of caches genoemd, op specifieke 

locaties gemarkeerd door coördinaten. 

Er zijn ongeveer drie miljoen geo-caches verborgen over de hele wereld. Een typische cache 

is een kleine waterdichte container met een logboek en soms een pen of potlood. De geo-

cacher ondertekent het logboek met de vastgestelde codenaam en dateert het om aan te 

tonen dat ze de cache hebben gevonden. Na het ondertekenen van het logboek moet de 

cache weer op dezelfde locatie worden teruggeplaatst. Zo kan een nieuwe geo-cacher de 

cache ook weer vinden.  

Doelstellingen: Het belangrijkste doel van het project was om 70 nieuwe caches in heel 

Finland te verbergen. Die caches hadden het woorde ‘Reumageo’ aan het begin van de 

cache-name. Alle verenigingen die betrokken waren bij dit Reumageo-project en die hielpen 

bij het maken en verbergen van deze caches ontvingen geld per cache die door een geo-

cacher gevonden werd. Deze financiële beloning konden ze gebruiken voor sport- en fysieke 

activiteiten van de vereniging. Het project eindigde op 12 oktober 2018. 

Resultaten: Op 12 oktober 2018 waren er 48 reuma-caches gemaakt door 13 plaatselijke 

verenigingen. De caches waren tot die tijd 6593 keer gevonden. Dus lokale verenigingen 

verdienden tussen de 173 en 4303 euro per vereniging wat zij konden gebruiken voor het 

promoten van sport- en lichaamsbeweging programma's en actieve levensstijlen. 

Conclusie: het promoten van een actieve levensstijl is onderdeel van het gezondheids- en 

welzijnsbeleid van de Finnish Rheumatism Association. Het doel is om mensen van alle 

leeftijden aan te moedigen om gezond te blijven door voldoende beweging te krijgen. 

Het geocaching-project laat zien dat het voor sommige lokale verenigingen gemakkelijk is 

om projecten als deze te starten. Sommige verenigingen vonden het te moeilijk om nieuwe 

beweegvormen als geo-cachen te promoten, vooral wanneer hun leden oudere mensen zijn. 

Geocaching wordt steeds populairder en een leuk en gezond tijdverdrijf voor mensen van 

alle leeftijden. Het is ook geweldig voor groepen zoals lokale verenigingen, families, vrienden 

en jeugdgroepen die als teams werken. De lokale verenigingen die bij dit project betrokken 

waren, ontvingen een budget (een percentage van het programmabudget van 15.000 euro) 

voor hun lokale sport- en bewegingsprogramma's. Het is geweldig om te zien dat iets vanaf 

het begin evolueert en tot stand komt. 

 

16.15-17.45 uur   RA therapy Jak inhibitors and beyond 

 

OP0023: ACPA-POSITIVE RHEUMATOID ARTHRITIS PATIENTS BENEFITED MORE FROM 

ADVANCED TREATMENT STRATEGIES THAN ACPA-NEGATIVE RHEUMATOID ARTHRITIS 

PATIENTS: 25-YEAR RESULTS OF A LONGITUDINAL COHORT STUDY by Xanthe Matthijssen 

(Netherlands) 

Achtergrond: De afgelopen 25 jaar is de behandeling van reumatoïde artritis (RA) aanzienlijk 

veranderd en zijn gewrichtsschade en vervormingen zeldzaam geworden. Het is onduidelijk 

in welke mate de mortaliteit op lange termijn, de aanhoudende medicamenteuze remissie 

(DFR) en het fysieke functioneren zijn verbeterd en of ACPA + en ACPA-patiënten evenveel 

hebben geprofiteerd van verbeteringen in de behandeling. 

Doel: Onderzoek naar de invloed van behandelingsstrategieën die gedurende 25 jaar zijn 

verbeterd op mortaliteit, DFR en functionaliteit en of deze effecten verschilden voor ACPA + 

https://sites.eyeled.de/eular19/person?search=Xanthe%20Matthijssen
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en ACPA- patiënten met RA. 

Conclusie: Verbeteringen in behandelstrategieën gedurende de laatste 25 jaar hebben 

geresulteerd in lagere ziekteactiviteit, minder mortaliteit, meer DFR en een beter fysiek 

functioneren van RA-patiënten. ACPA + -patiënten, traditioneel de meest ernstige subgroep, 

profiteerden het meest van deze verbeteringen en zijn meer vergelijkbaar geworden met 

ACPA-patiënten. 

 

OP0024: PATIENT DISCUSSIONS OF GLUCOCORTICOID-RELATED SIDE EFFECTS WITHIN AN 

ONLINE HEALTH COMMUNITY FORUM by Arani Vivekanantham (United Kingdom) 

Achtergrond: Social media-websites zijn een belangrijke, grotendeels onaangesproken bron 

van gegevens over de ervaring van patiënten met het leven met ziekte en de behandeling 

ervan. Social media omvatten ook informatie over geneesmiddelen en hun bijwerkingen. Er 

zijn echter maar weinig gepubliceerde studies die risicoprofielen voor geneesmiddelen 

rapporteren met behulp van dergelijke gegevens. 

Health Unlocked (HU), Europa's grootste sociale medianetwerk voor gezondheid dat 

patiënten en zorgverleners ondersteunt, herbergt meer dan 200 communities, waaronder 

de National Rheumatoid Arthritis Society (NRAS) in het Verenigd Koninkrijk. Gebruikmakend 

van glucocorticoïd (GC) -therapie als voorbeeld, is deze studie bedoeld om het potentieel 

van HU-posts te onderzoeken bij het verstrekken van informatie over het voorkomen en de 

aard van bijwerkingen van geneesmiddelen. 

Doelen: 

1. Evalueer de nauwkeurigheid van een geautomatiseerd systeem voor automatische 

detectie van verdachte bijwerkingen (sADR) uit HU posts in vergelijking met menselijke 

annotatie. 

2. Ontdek thema's van discussie over GC-gerelateerde ADR's binnen de posts van HU. 

Conclusie: de huidige modellen voor het leren van computers voor ADR-detectie op sociale 

media moeten nog verder worden verbeterd om sADR's in gezondheidsforumgegevens te 

identificeren. Desalniettemin laten handmatige evaluaties zien dat er belangrijke thema's 

zijn met betrekking tot de ervaringen van patiënten en de perceptie van het gebruik van GC 

die mogelijk niet met traditionele methoden kan worden verkregen, zoals analyse van 

medische dossiers of spontane geneesmiddelenbewaking. Met verbeterde automatische 

ADR-detectie kan deze rijke gegevensbron nuttig zijn om ADR's te identificeren die het 

belangrijkst zijn voor patiënten en de impact op kwaliteit van leven. 

 

OP0025: FENEBRUTINIB COMPARED TO PLACEBO AND ADALIMUMAB IN PATIENTS WITH 

INADEQUATE RESPONSE TO EITHER METHOTREXATE THERAPY OR PRIOR TNF THERAPY: 

PHASE 2 STUDY by Stanley Cohen (United States of America) 

Achtergrond: Fenebrutinib (GDC-0853, FEN) is een remmer van het kleinste molecuul van 

Bruton's tyrosinekinase (BTK) die oraal wordt toegediend, in hoge mate selectief, niet-

covalent en omkeerbaar is. 

Doelstellingen: Deze studie evalueerde de werkzaamheid en veiligheid van FEN in 

vergelijking met placebo (PBO) en adalimumab (ADA), in combinatie met methotrexaat 

(MTX), bij patiënten (pt's) met reumatoïde artritis (RA). 

https://sites.eyeled.de/eular19/person?search=Arani%20Vivekanantham
https://sites.eyeled.de/eular19/person?search=Stanley%20Cohen
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Conclusie: FEN vertoonde hogere werkzaamheidspercentages dan PBO voor ACR50 bij W12 

in zowel MTX-IR- als TNF-IR-populaties en was vergelijkbaar met ADA in MTX-IR-pts. Het 

algemene veiligheidsprofiel van FEN was acceptabel. 

 

OP0026: A PHASE 3 STUDY OF THE EFFICACY AND SAFETY OF PEFICITINIB (ASP015K) IN 

PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS WHO HAD AN INADEQUATE RESPONSE TO 

METHOTREXATE, Tsutomu Takeuchi (Japan) 

Achtergrond: Peficitinib (ASP015K), een nieuwe orale JAK-remmer, toonde de 

werkzaamheid aan als eenmaal daagse monotherapie bij patiënten met matige tot ernstige 

reumatoïde artritis (RA) in een fase 2b-onderzoek (NCT01649999). 

Doel: Evaluatie van de werkzaamheid en veiligheid van de combinatie peficitinib-

methotrexaat (MTX) bij patiënten met RA die een onvoldoende respons op MTX 

vertoonden. 

Conclusie: Bij patiënten met RA die een onvoldoende respons op MTX hadden, vertoonden 

peficitinib 100 mg / dag en 150 mg / dag significante superioriteit boven PBO bij het 

verminderen van RA-symptomen en het onderdrukken van ziekteactiviteit, volgens primaire 

werkzaamheidsvariabelen (ACR-reactie en verandering in mTSS ). Peficitinib 100 mg en 150 

mg vertoonden acceptabele veiligheid en verdraagbaarheid, zonder nieuwe 

veiligheidssignalen vergeleken met andere JAK-remmers. 

 

OP0027: EFFECT OF SHORT-TERM METHOTREXATE DISCONTINUATION ON THE DISEASE 

ACTIVITY IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS: POSTHOC-ANALYSIS OF TWO 

RANDOMIZED CLINICAL TRIALS by Min Jung Kim (Korea, Rep. of (South Korea)) 

Achtergrond: Patiënten met reumatoïde artritis (RA) hebben een continue, mogelijk 

levenslange onderdrukking van hun immuunsysteem nodig met disease modifying 

antirheumatic drugs (DMARDs) inclusief methotrexaat (MTX). In speciale omstandigheden, 

zoals levensbedreigende infecties, vaccinaties of grote operaties, moet het gebruik van MTX 

echter tot een minimum worden beperkt. Hoewel een langdurige of permanente stopzetting 

van MTX geassocieerd is met een opvlamming of terugval, is het effect van kortdurende 

stopzetting op ziekteactiviteit niet volledig opgehelderd. 

Doel: Onderzoek naar het effect van kortstondige stopzetting van MTX op de ziekteactiviteit 

bij patiënten met RA op een stabiele dosis MTX. 

Conclusie: een tijdelijke stopzetting van MTX gedurende 2 weken is veilig zonder enige 

verandering in de ziekteactiviteit. Een MTX-stopzetting van 4 weken wordt geassocieerd met 

een korte-termijn toename van de ziekteactiviteit zonder lange-termijnresultaten te 

beïnvloeden. 

 

OP0028: POST-APPROVAL COMPARATIVE SAFETY STUDY OF TOFACITINIB AND BIOLOGIC 

DMARDS: FIVE-YEAR RESULTS FROM A US-BASED RHEUMATOID ARTHRITIS REGISTRY by 

Joel Kremer (United States of America) 

Achtergrond: Tofacitinib is een orale JAK-remmer voor de behandeling van reumatoïde 

artritis (RA). Real World Data (RWD) vormen een aanvulling op klinische 

onderzoeksgegevens bij het beoordelen van de veiligheid op de lange termijn. Voorzover 

bekend is dit de eerste langlopende vergelijkende RWD-analyse van tofacitinib. 

https://sites.eyeled.de/eular19/person?search=Tsutomu%20Takeuchi
https://sites.eyeled.de/eular19/person?search=Min%20Jung%20Kim
https://sites.eyeled.de/eular19/person?search=Joel%20Kremer
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Doel: Vergelijking van de incidentiecijfers (IR) van 5-jaars nadelige gebeurtenissen (IR's) bij 

patiënten (pt's) beginnend met tofacitinib versus biologische (b) DMARD's met behulp van 

cohorten uit het Amerikaanse Corrona RA-register. 

Conclusie: Pts, die met tofacitinib of bDMARDs voor RA starten, hadden vergelijkbare 

percentages van MACE en SIE's. Tofacitinib-initiatoren hadden hogere HZ-IR's versus 

bDMARD-initiatoren. Deze resultaten komen overeen met bevindingen uit de klinische 

lange-termijnonderzoeken. 

 

OP0029: SWITCHING BETWEEN THE JAK1-SELECTIVE INHIBITOR-UPADACITINIB AND 

ADALIMUMAB FOLLOWING INITIAL NON-RESPONSE: CLINICAL AND FUNCTIONAL 

OUTCOMES AMONG RHEUMATOID ARTHRITIS PATIENTS by Mark C. Genovese (United 

States of America) 

Achtergrond: Het initiëren van geavanceerde therapie voor patiënten met reumatoïde 

artritis (RA) (pt's) met een bDMARD- (biological) of een Janus-kinase (JAK) -remmer wordt 

aanbevolen als remissie of lage ziekteactiviteit (LDA) niet wordt bereikt met csDMARD's 

(conventionele/klassieke DMARDs). Hoewel uit gegevens blijkt dat pt’s afwisselend worden 

geswitcht tussen een bDMARD- en JAK-behandelingen, is er onvoldoende bewijs voor de 

meerwaarde voor pts met onvoldoende respons (IR) op een JAK-remmer die overgeschakeld 

worden op bDMARD en andersom.  

Doelstellingen: beschrijven van uitkomsten geassocieerd met behandeling bij overschakelen 

van UPA naar ADA en vice-versa onder RA-pt's die niet de eerste respons bereiken. 

Conclusie: gegevens uit dit geblindeerde, gecontroleerde onderzoek geven aan dat pt's met 

initiële non-respons op UPA of ADA baat kunnen hebben bij overschakeling naar de andere 

therapie. Er werden geen extra veiligheidsrisico's waargenomen. Dit zijn de eerste gegevens 

die de werkzaamheid van een TNF-remmer na het falen van een JAK-remmer aantonen. 

 

OP0030: RANDOMIZED CONTROLLED 24-WEEK TRIAL EVALUATING THE SAFETY AND 

EFFICACY OF BLINDED TAPERING VERSUS CONTINUATION OF LONG-TERM PREDNISONE (5 

MG/D) IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS WHO ACHIEVED LOW DISEASE 

ACTIVITY OR REMISSION ON TOCILIZUMAB by Gerd Rüdiger Burmester (Germany) 

Achtergrond: Richtlijnen bevelen een lage dosis glucocorticoïde (GC) behandeling op korte 

termijn voor reumatoïde artritis (RA) aan. Langdurig gebruik, vooral bij prednison-

equivalente doses> 5 mg / dag, moet worden vermeden, maar veel patiënten (pt's) met 

vroeg gevestigde RA krijgen langetermijn-GCs, vaak ≥5 mg / dag. 

Doelstellingen: Vergelijking van GC-afbouw versus voortzetting om ziektebestrijding te 

handhaven bij RA-patiënten met chronische GC-blootstelling die tocilizumab (TCZ) ontvingen 

in een gerandomiseerde gecontroleerde studie. 

Conclusie: De resultaten suggereren dat bij alle pt's die LDA of remissie met TCZ bereiken en 

langdurige een lage dosis GC krijgen, moet worden overwogen om de GC af te bouwen, 

idealiter gericht op stopzetting. 

 

18.15-19.45 uur  The riddle of adherence (HPR)  

 

Adherence and beliefs about medication by Robert Horne (United Kingdom) 

https://sites.eyeled.de/eular19/person?search=Mark%20C.%20Genovese
https://sites.eyeled.de/eular19/person?search=Gerd%20Rüdiger%20Burmester
https://sites.eyeled.de/eular19/person?search=Robert%20Horne


 
 
 
 

16 

 

De helft van alle reumapatiënten neemt hun medicatie niet in zoals voorgeschreven. 

Waarom? Het heeft allemaal te maken met de overtuigingen van de patiënt over medicatie. 

Er zijn verschillende oorzaken waarom medicatie niet volgens voorschrift wordt 

ingenomen: 

1. Vermogen: medicatie niet kunnen innemen zoals bedoeld vanwege praktische obstakels. 

De meeste interventies ter verbetering van therapietrouw richten zich op deze oorzaak. 

2. Motivatie: niet gemotiveerd zijn om medicatie in te nemen zoals bedoeld. Dit heeft te 

maken met de perceptie van mensen om zich aan hun medicatie-afspraken te houden. 

Patiënten kunnen verschillende percepties (overtuigingen) hebben over hun medicatie: 

1. Specifieke overtuigingen  

2. Algemene overtuigingen 

Vaak vertrouwen patiënten hun zorgverlener, maar hebben ze geen vertrouwen in het 

behandeladvies. 

Veel patiënten hebben 'gezond verstand'-misvattingen in hun hoofd: 

1. Ik heb geen symptomen meer, dus ik denk dat het probleem is verdwenen. 

2. Ik heb nog steeds symptomen, dus mijn medicatie werkt waarschijnlijk niet. 

3. Gedachten over stereotypen die het gebruik van medicatie beïnvloeden: ‘dit medicijn is 

alleen voor die oude mensen, niet voor jonge mensen zoals ik’ of ‘dit medicijn wordt 

gebruikt voor mensen met kanker, waarom zou ik het gebruiken terwijl ik reuma heb?’ 

4. Chemicaliën zijn slecht, natuurlijke genezing is beter. 

5. Vermijd gevaar voordat je gaat voor winst. Patiënten kijken naar de mogelijke 

bijwerkingen van hun medicatie en denken dat hun medicatie meer kwaad doet dan goed. 

Houd rekening met deze 'gezond verstand'-misvattingen als zorgverlener en bespreek deze 

met de patiënt. Werk eerst aan de percepties van patiënten en concentreer je vervolgens op 

de praktische aspecten met betrekking tot therapietrouw. 

 

Patient perspectives on Adherence to medication by Ailsa Bosworth (United Kingdom) 

Achtergrond: uit RA-statistieken blijkt dat meer dan 80% van de RA-patiënten hun RA-

medicatie niet neemt, zoals het de bedoeling is. Dit komt omdat wat voor medische 

professionals van belang is met betrekking tot medicatie verschilt van wat belangrijk is voor 

patiënten met betrekking tot het gebruik van medicatie. Dit betekent dat zorgprofessionals 

hun informatie over het gebruik van medicijnen moeten afstemmen op de overtuigingen van 

hun patiënt. 

Doelstelling: om de informatie beter af te stemmen op de behoeften van elke patiënt is de 

National Rheumatoid Arthritis Society (NRAS) een nieuwe dienst gestart; het telefonische 

consult voor nieuwe RA-patiënten. Elke nieuwe RA-patiënt kan toestemming geven voor een 

telefonisch consult met NRAS. Tijdens deze oproep kan een RA-patiënt elke kwestie 

bespreken die hij/zij heeft m.b.t. zijn/haar RA-medicatie. 

 

SP0038: Factors important for medical adherence by Bart van den Bemt (Netherlands) 

Achtergrond: Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs (DMARDs) vormen de basis voor de 

behandeling van inflammatoire artritis. Het volledige voordeel van DMARDs kan echter 

alleen worden bereikt als patiënten de voorgeschreven behandelingsregimes volgen. 

Therapietrouw, of de mate waarin patiënten medicijnen innemen zoals voorgeschreven, is 

https://sites.eyeled.de/eular19/person?search=Ailsa%20Bosworth
https://sites.eyeled.de/eular19/person?search=Bart%20van%20den%20Bemt
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echter laag in chronische medische aandoeningen. Ongeveer 50% van alle mensen met 

chronische medische aandoeningen houdt zich niet aan hun voorgeschreven 

medicatieregime.  

Doelstelling: Het verbeteren van de therapietrouw met DMARDs zou de werkzaamheid van 

medicamenteuze therapie bij reumatische aandoeningen drastisch kunnen verbeteren en de 

kosten kunnen verlagen. Tot dusver zijn interventies om de therapietrouw van medicijnen te 

verbeteren slechts gedeeltelijk effectief. 

Conclusie: Om de therapietrouw te kunnen verbeteren, moeten factoren bekend zijn die 

geassocieerd zijn met therapietrouw bij RA. Dit zal ons helpen interventies te ontwerpen om 

de therapietrouw te verbeteren. Hoewel verschillende onderzoeken de factoren die verband 

houden met therapietrouw met DMARDs hebben onderzocht, bleek bijna geen enkele factor 

consistent en sterk gerelateerd aan therapietrouw. 

Desondanks zijn er aanwijzingen dat met name de behoefte van de patiënt om medicatie te 

gebruiken, voorafgaand aan het gebruiken van een DMARD, de zelfeffectiviteit van de 

patiënt en de aan de patiënt geleverde informatie kan worden geassocieerd met 

therapietrouw. 

Over het algemeen worden twee soorten van niet-adherent gedrag waargenomen: 

onbedoeld (als gevolg van vergeetachtigheid, complexiteit van het innameschema van een 

medicijn of fysieke problemen) en opzettelijke (wanneer de patiënt bewust besluit om de 

behandeling niet te volgen zoals geïnstrueerd). In het geval van opzettelijke niet-naleving, is 

de beslissing om medicatie te nemen gebaseerd op een kosten-batenanalyse met een 

afweging van de kosten en risico's van de behandeling tegen de waargenomen voordelen.  

Dit impliceert dat beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg patiënten afzonderlijk moeten 

beoordelen op hun (on) opzettelijke barrières voor het nemen van medicatie. Dus, naast het 

aanpakken van (onbedoelde) praktische barrières, zoals vergeetachtigheid (met bijvoorbeeld 

herinneringsdiensten), moeten clinici ook gevoelig zijn voor persoonlijke overtuigingen van 

patiënten die van invloed kunnen zijn op de therapietrouw van medicatie en moeten zij hun 

bezorgdheid bespreken met hun patiënt over voorgeschreven medicatie . 

 

OP0105-HPR: DO MOBILE APPS IMPROVE SHARED DECISION MAKING AND DISEASE 

MANAGEMENT IN THE RHEUMATIC DISEASES? AN EVALUATION OF APPS IN A SWISS 

RHEUMATOLOGY REGISTRY by Yomei Shaw (Switzerland) 

Achtergrond: Van 2015 tot 2018 bood het Zwitserse klinische kwaliteitsmanagement in het 

register voor reumatische aandoeningen (SCQM) twee mobiele apps, iDialog en COmPASS, 

aan, waarmee patiënten de ziekte en de gezondheidstoestand tussen 

reumatologiebezoeken kunnen volgen. Beide apps zijn gekoppeld aan de registratiedatabase 

en bieden patiënten en artsen extra informatie om beslissingen over ziektebeheer te 

begeleiden. 

Doel: Onderzoek naar het effect van het gebruik van de SCQM-app op gedeelde 

besluitvorming (SDM) en ziektemanagement. 

Conclusie: gebruikers van apps die met hun reumatoloog communiceerden over hun app-

gegevens waren meer tevreden met hun artsen dan app-gebruikers die niet 

communiceerden over hun app-gegevens en niet-app-gebruikers. Het aanbieden van apps 

die de frequentie van ziektebewaking verhogen, kan een beperkte invloed hebben op de 

https://sites.eyeled.de/eular19/person?search=Yomei%20Shaw
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tevredenheid van de patiënt over zorg- en ziektebeheerprocessen, zonder integratie van 

app-gebruik in bestaande zorgprocessen. 

 

18.15-19.45 uur  Personalized medicine in rheumatic disease 

 

SP0034: RA-MAP. Patient stratification in RA by John D Isaacs (United Kingdom) 

Achtergrond: Wanneer we reumatoïde artritis in de kliniek beoordelen, kwantificeren we 

ontsteking. Afgezien van het meten van auto-antilichamen beoordelen we het 

immuunsysteem niet. 

Doelstellingen: Het MRC/ABPI RA-MAP-onderzoek werd uitgevoerd door een consortium uit 

de academische wereld dat samenwerkte om de immuun-deregulatie die zich klinisch 

manifesteert als RA, te karakteriseren.  

De belangrijkste vragen waren: 

o Zijn er basale immuunmarkers voor de prognose van RA en de respons op therapie? 

o Wat is de moleculaire signatuur van een ontsteking? 

o Kan 'RA' worden gedefinieerd in verschillende subtypes van immuun-ontregeling? 

Conclusie: RA-MAP heeft belangrijke inzichten opgeleverd in de immunologische en 

moleculaire heterogeniteit van RA. Onze bevindingen vereisen replicatie en validatie en 

sommige analyses worden nog uitgevoerd. RA is het gevolg van een ontregelde immuniteit 

die wordt gekenmerkt door verschillende moleculaire 'endotypes'. 

 

SP0035: Precision medicine in PsA by Yoshiya Tanaka (Japan) 

Achtergrond: Biologische DMARDs gericht op specifieke moleculen hebben een revolutie 

teweeggebracht in de behandeling van reumatoïde artritis (RA) en klinische remissie is nu 

realistisch. Er resteren echter nog verschillende problemen. Ten eerste bereikt minder dan 

de helft van de patiënten die worden behandeld met methotrexaat en biologische DMARDs 

remissie. Ten tweede, van meerdere biologische DMARDs blijft het onduidelijk hoe de meest 

geschikte behandeling bij iedere patiënt kan worden gekozen. Ten derde, is het nog niet 

helemaal duidelijk hoe de behandelingsstrategieën voor RA ook van toepassing zijn op 

andere reumatische en/of systemische auto-immuunziekten. 

Doelstellingen: Artritis psoriatica (PsA) is een typische complicatie van psoriasis die 

onomkeerbare vernietiging van gewrichten en/of de wervelkolom kan veroorzaken. Een 

gepaste en tijdige interventie is noodzakelijk om schade te voorkomen. Verschillende 

cytokines waaronder IL-12, IL-23, IL-17 en TNF spelen een belangrijke rol in de pathogenese 

van PsA. Daarom zijn biologische DMARDs gericht op deze belangrijke effector cytokines. 

Conclusie: Hoewel ontwikkeling van nieuwe markers wordt verwacht, duiden de verkregen 

resultaten op het potentieel voor precisiegeneeskunde via de strategische selectie van 

verschillende biologische DMARDs voor PsA. 

 

SP0036: MASTERPLANS - tailoring SLE for therapy by Ian N. Bruce (United Kingdom) 

Achtergrond: Systemische Lupus Erythematodes (SLE) is een chronische auto-immuunziekte 

die zeer heterogeen is in zijn klinische manifestaties en ook in zijn reactie op specifieke 

therapieën. In de afgelopen 60 jaar is slechts één geneesmiddel (belimumab) in licentie 

gegeven voor gebruik bij SLE. De huidige therapie is daarom gebaseerd op een 'trial and 

https://sites.eyeled.de/eular19/person?search=John%20D%20Isaacs
https://sites.eyeled.de/eular19/person?search=Yoshiya%20Tanaka
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error'-behandeling waarbij vaak sprake is van glucocorticoïden-catherapie. Vertraagde en 

slechte beheersing van ontsteking resulteert in orgaanbeschadiging, cardiovasculaire ziekte 

en glucocorticoïd-toxiciteit. We hebben een consortium van academische en industriële 

partners Maximizing Sle Therapeutic PotentiaL (MASTERPLANS) opgericht met het doel om 

de belangrijkste endotypen te identificeren die geassocieerd zijn met de respons op 

bepaalde therapieën. 

Doelstellingen: Ons consortium gaat ervan uit dat er strata bestaan binnen SLE-populaties 

die vragen om een gerichter gebruik van bestaande en nieuwe therapeutische middelen. B-

cel gerelateerde biomarkers voorspellen bijvoorbeeld de response op mycofenolaat mofetil 

(MMF) en B-cel gerichte biologics en interferon signatuur/pathway dynamica identificeren 

patiënten met slechtere response op deze middelen. 

Conclusie: het identificeren van biomarkers van respons zal een betere selectie van therapie 

voor individuele patiënten mogelijk maken. Het juiste medicijn op het juiste moment 

gebruiken, verbetert de controle over ontstekingen bij patiënten met SLE en draagt bij aan 

het verbeteren van de langetermijnresultaten. 

 

SP0037: Using genetics in personalized medicine in rheumatic diseases by Anne Barton 

(United Kingdom) 

Achtergrond: Voor alle behandelingen die er beschikbaar zijn voor reumatoïde artritis (RA), 

is geen enkele behandeling effectief voor alle patiënten. Veel geneesmiddelen moeten eerst 

3-6 maanden door patiënten worden uitgeprobeerd voordat er een beslissing wordt 

genomen over de werkzaamheid. Voor degenen bij wie de behandeling niet werkt, kan dit 

een periode zijn van aanhoudende ziekteactiviteit, blootstelling aan het risico van 

bijwerkingen en mogelijke accumulatie van gewrichtsschade die allemaal de kwaliteit van 

leven beïnvloeden. Gestratificeerde medicijnbenaderingen zijn bedoeld om behandelingen 

beter te richten op diegenen die het meest waarschijnlijk zullen reageren. Op dit moment 

zijn CRP/ESR echter de enige biologische markers (biomarkers) die routinematig worden 

gebruikt om te informeren of therapie vereist is en vaak wordt rekening gehouden met de 

RF/ACPA-status. 

Doelstellingen: bijwerken van de voortgang van het gebruik van gnomische benaderingen 

om over de behandelingsselectie bij reumatoïde artritis te informeren. 

Conclusie: het afstemmen van de juiste behandelingen op de juiste patiënten is het doel van 

gepersonaliseerde geneeskunde a.d.h.v. potentiële biomarkers. Voorzichtigheid is echter 

geboden omdat tot nu toe niet is bewezen dat ze klinisch nuttig of kosteneffectief zijn. 

 

OP0104: THE PRESENCE OF BLOOD IN THE JOINT AND THE IMMEDIATE MOLECULAR 

RESPONSE IN SYNOVIAL FLUID ARE INDEPENDENTLY ASSOCIATED WITH WORSE CLINICAL 

OUTCOMES AT 2 YEARS AFTER HUMAN KNEE INJURY by Fiona Watt (United Kingdom) 

Achtergrond: een knieblessure verhoogt het risico op artrose van de knie. Dit bleek uit een 

onmiddellijke ontstekingsreactie op een acute kniebeschadiging, die zowel in weefsels van 

de muis als in menselijke synoviale vloeistof (SF) meetbaar is. 

Doelstellingen: Het onderzoek wilde testen of de gemeten onmiddellijke inflammatoire 

eiwitrespons in SF of plasma/serum geassocieerd was met kniesymptomen 2 jaar na een 

knieblessure. 

https://sites.eyeled.de/eular19/person?search=Anne%20Barton
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Conclusie: Degenen met hogere niveaus van SF MCP-1 en IL-6 ten tijde van het letsel hadden 

een significant slechter resultaat na 2 jaar. De aanwezigheid van hemartrose, klinische 

effusie en stoornis/pijn op het moment van het letsel waren ook onafhankelijke voorspellers 

van de uitkomst. Stratificaties van personen met een hoog risico op aanhoudende 

symptomen na een knieblessure kunnen klinische tests van interventies mogelijk maken om 

PTOA te voorkomen of te behandelen. 

 

Donderdag 13 juni 2019 

 

8.00-10.00 uur  EULAR Studygroup for collaborative research  

Twee nationale case-studies werden gepresenteerd. Codruta Zabalan over het opstarten van 

een nieuw netwerk van patientpartners (PRPs) in Roemenië. Vervolgens deelde ReumaZorg 

Nederland coördinator Patricia Pennings haar ervaringen met het opzetten en ondersteunen 

van een netwerk van patiëntpartners in Nederland.  

 

10.15-11.45 uur From child to adult care – breaking barriers (PARE/PReS) 

 

SP0042: From paediatric care to adult care – The needs of young people, and how 

healthcare professionals can facilitate optimal transition by Judy Ammerlaan 

(Netherlands) 

In deze presentatie werden de leerervaringen van een team zorgverleners gedeeld over de 

herinrichting van de zorg voor jong volwassenen met reuma die in transitie gaan van 

jeugdzorg voor reuma naar de zorg voor volwassenen met reuma. 

Jongvolwassenen met reuma in de transitie-fase van jeugdzorg naar volwassen zorg: 

• Zijn 18 jaar  

• Worden geconfronteerd met een nieuw team van zorgverleners voor hun reuma 

• Willen kritisch kunnen meedenken, zelf beslissingen kunnen nemen en hun eigen ziekte 

kunnen managen. 

Jonge volwassenen met reuma: 

• leven in het moment, ze experimenteren zoals hun leeftijdsgenoten 

• willen zichzelf niet als ziek bestempelen 

• hebben minder ruimte om te reflecteren dan volwassenen 

Ouders/Verzorgers van jong volwassenen met reuma: 

• Worstelen met loslaten. 

• Worstelen met het vertrouwen in hun kind. 

Wat zijn de behoeften en voorkeuren voor jongvolwassenen met reuma? 

• Er is behoefte aan een aparte polikliniek voor jongvolwassenen met reuma.  

• Er is behoefte aan een overgangscoördinator en een transitieplan. 

• Er is behoefte aan digitale hulpmiddelen om zelfmanagement te ondersteunen. 

Tijdens het proces van herinrichting van de zorg ervoer het behandelteam dat kleine stapjes, 

aangedreven door verhalen van patiënten en betrokkenheid van patiënten in alle fasen van 

ontwikkeling tot evaluatie, hebben geleid tot zinvolle resultaten. 

De eHealth-interventies, ontwikkeld om de transitie te ondersteunen en zelfmanagement te 

verbeteren, bleken haalbaar en werden door de jongvolwassen groep positief beoordeeld. 

https://sites.eyeled.de/eular19/person?search=Judy%20Ammerlaan
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Maar het zorgteam ervoer ook dat de focus op de patiënt alleen niet volstaat om 

zelfmanagementinterventies te implementeren en patiëntgerichte zorg in de dagelijkse 

praktijk te ondersteunen. Hoe zorgprofessionals persoonlijk denken en voelen over 

patiëntgerichte zorg is essentieel en moet worden besproken in de dagelijkse zorg. Het 

bepaalt de manier van aanwezig zijn bij je patiënt. Het beïnvloedt de handen, het hoofd en 

het hart. 

Waar te beginnen? 

• Begin morgen met deze vraag aan je volgende patiënt: 

Wat is het belangrijkste dat je vandaag met me wilt bespreken? 

• Begin bij jezelf om na te denken over deze vraag: 

Wat is het belangrijkste voor mij als zorgprofessional; waar word ik blij van? 

 

SP0043: My ideal transition by Indra Beer (Germany) 

Elk jaar komen in Duitsland 2.000 jongeren tussen 16 en 19 jaar in de transitiefase van 

jeugdzorg naar volwassenzorg terecht voor hun reuma. Een derde van deze jonge 

reumatische patiënten stopt of onderbreekt hun therapie wanneer ze moeten 

overschakelen van de kinderreumatoloog naar de reumatoloog. 

Vooral in deze transitiefase moeten jongeren bewust worden gemaakt van de verschillen 

tussen de artsen die hen behandelen en de barrières die ze tegenkomen. Ze moeten leren 

dat schade op de lange termijn kan worden vermeden door medicatietrouw te blijven en de 

arts te blijven bezoeken.  

Wat zijn de barrières voor jonge mensen die in transitie zijn? 

Eigen barrières: 

• Onwetendheid en onbegrip 

• Angst voor de toekomst 

• Rebellie 

• Weerstand tegen pillen 

• De puberteit 

• Eerste relatie 

Externe barrières: 

• Communicatie verloopt tussen artsen en ouders en niet met de jongvolwassene.  

• Bezorgde ouders 

• Angst voor de toekomst 

• Klasgenoten begrijpen reuma en de gevolgen ervan niet 

Wat zijn de gevolgen van deze belemmeringen? 

• Onbereikbare en niet goed geïnformeerde jongvolwassenen 

• Andere onderwerpen zijn belangrijker (vrienden, feesten, relaties, studeren) 

• Onzekerheden over het maken van een afspraak bij de reumatoloog voor volwassenen. 

• Frequente veranderingen bij de arts. 

• Onvolledige documenten. 

• Transitie wordt gezien als een gebeurtenis, niet als een lang proces. 

Aanbeveling: 

• Artsen en ouders moeten de jongvolwassene vertrouwen en begrip tonen. 

• De jongvolwassene moet vertrouwen kunnen geven aan de artsen en ouders. 

https://sites.eyeled.de/eular19/person?search=Indra%20Beer
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• De jongvolwassene moet worden begeleid bij de zelfmanagement van zijn/haar reuma. 

• De artsen en ouders moeten rechtstreeks communiceren met de jongvolwassenen en niet 

alleen met elkaar. 

• Artsen, ouders en jongvolwassenen moeten starten met de transitie van jeugd- naar 

volwassen-zorg voor reuma lang voordat de jongvolwassene 18 jaar wordt. 

 

OP0171-PARE: THE SWEDISH YOUNG RHEUMATICS REPORT – THE MOST URGENT 

MATTERS AND THE MOST PROMISING DEVELOPMENT AREAS FOR YOUNG PEOPLE WITH 

RMD’S IN SWEDEN by Cajsa Helin Hollstrand (Sweden) 

Achtergrond: in mei 2017 heeft de Zweedse nationale organisatie voor jonge mensen met 

reuma (Unga Reumatiker) haar eerste programma opgesteld romdom thema’s waar zij zich 

in hun belangenbehartiging op gaan richten. Voor input zette de organisatie een enquête 

uit. De enquête werd uitgevoerd in de herfst van 2017, met ondersteuning van Pfizer. De 

resultaten werden gepresenteerd in het Zweedse Young Rheumatics Report (Unga 

Reumatiker-rapporten) in april 2018. 

Doelstellingen: Welke thema’s verdienen meer aandacht voor jonge mensen met reuma en 

welke oplossingen zijn er al voor handen voor deze thema’s? Het beantwoorden van deze 

vragen heeft de organisatie enorm geholpen, omdat nu duidelijk is wat het belangrijkst is 

voor de leden en waar de organisatie zich op moeten richten, maar het is ook een grote hulp 

voor zorgverleners en onderzoekers. Zij weten nu ook beter op welke problemen zij zich 

moeten richten.  

Conclusie: er is nog veel te doen voordat jonge mensen met reuma hun dromen kunnen 

waarmaken. We zijn ons dagelijks bewust van de problemen waarmee jongeren met reuma 

in Zweden te maken hebben. We weten nu wat de meest urgente zaken zijn en welke 

oplossingen daarvoor nodig zijn. Dit kunnen we onder de aandacht brengen bij politici en 

andere beleidsmakers.  

Ook hebben we een dromenvanger ontwikkeld. De dromenvanger kan helpen om de 

dromen die jongeren met reuma hebben, te verduidelijken. Het is een hulpmiddel voor het 

stellen van doelen. Dit helpt om te focussen op wat het belangrijkst is voor jezelf. 

 

OP0172-PARE: WORKING TOGETHER FOR CHILDREN AND FAMILIES LIVING WITH 

RHEUMATIC AND MUSCULOSKELETAL DISEASES: THE EUROPEAN NETWORK FOR CHILDREN 

WITH ARTHRITIS (ENCA) by Mirjam Kepic (Slovenia) 

Achtergrond: Het Europese netwerk voor kinderen met artritis (ENCA) is een Europees 

netwerk voor en door ouders en jongeren met reumatische en musculoskeletale 

aandoeningen (RMDs). ENCA's activiteiten worden vrijwillig uitgevoerd door ouders en 

jongeren die gepassioneerd zijn over het verbeteren van de zorg en de behandeling van 

kinderen en jongeren (CYP) met reuma. Dit wordt gedaan door middel van onderwijs, 

innovatie, netwerken en empowerment. ENCA is verbonden met de Pediatric Rheumatology 

European Society (PReS). 

Doelstellingen: ENCA heeft tot doel de uitwisseling en verspreiding van informatie, kennis 

en best practices met betrekking tot de behandeling van jeugdreuma te vergemakkelijken. 

ENCA is ook gericht op het bieden van internationaal bewustzijn en patiëntparticipatie in 

onderzoek. 
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Conclusie: ENCA biedt verschillende mogelijkheden voor netwerken en het delen van best 

practices tussen nationale patiëntenorganisaties en professionals, door middel van 

informele en formele activiteiten gericht op jeugdreuma.  

 

10.15-11.45 uur Rheumatoid Arthritis: looking before, looking forward! 

 

OP0116: JOINT EROSIONS VISIBLE ON ULTRASOUND PREDICT ARTHRITIS DEVELOPMENT IN 

PATIENTS WITH ACPA AND MUSCULOSKELETAL PAIN BUT NO SWOLLEN JOINTS by Alf 

Kastbom (Sweden) 

Achtergrond: Anti-gecitrullineerde proteïne-antilichamen (ACPA) gaan gepaard met een 

verhoogd risico op het ontwikkelen van Reumatoïde Artritis (RA), een in het bijzonder 

erosieve ziekte. Detectie van de gewrichtsontsteking voorafgaand aan klinische synovitis kan 

de behandeling ervan verbeteren. 

Doelstellingen: We hebben geprobeerd de voorspellende waarde van echografie (VS) te 

bepalen om de ontwikkeling van artritis bij ACPA-positieve patiënten met musculoskeletale 

(MSK) pijn te voorspellen. 

Conclusie: Echografie verbetert de risicostratificatie van ACPA-positieve patiënten zonder 

gezwollen gewrichten en identificeert mogelijk patiënten die in aanmerking komen voor 

zeer vroege farmacotherapie. 

 

OP0117: MICRO-STRUCTURAL CHANGES ASSOCIATED WITH ANTI-CITRULLINATED 

VIMENTIN AUTOIMMUNITY IN RA-AT-RISK INDIVIDUALS PRECIPITATE THE ONSET OF 

RHEUMATOID ARTHRITIS by Georg Schett (Germany) 

Achtergrond: Reumatoïde artritis (RA) wordt gekenmerkt door een meerdere jaren durende 

fase van auto-immuniteit, gekenmerkt door de aanwezigheid van anti-gemodificeerde eiwit-

antistoffen (AMPA), waarbij gecitrullineerde, gecarbamyleerde of geacetyleerde eiwitten 

worden herkend, evenals de reumafactor (RF) die voorafgaat aan het begin van klinische 

ziekte. HR-pQCT techniek maakt de afbeelding van kleine corticale veranderingen in perifere 

gewrichten mogelijk. 

Doel: Beschrijven van micro-structurele botlaesies bij patiënten met een verhoogd risico op 

RA-pQCT door reumatoïde artritis (RA), hun relatie tot reumatoïde artritis-specifieke auto-

immuniteit, in het bijzonder osteoclast-inducerende gecitrullineerde vimentine (cVIM) -

antistoffen en hun effect op de latere ontwikkeling van RA . 

Conclusie: cVIM-antilichamen zijn geassocieerd met micro structurele veranderingen bij 

individuen met RA-risico en voorspellen het begin van RA. Deze gegevens ondersteunen het 

concept van structurele priming van gewrichten door auto-immuniteit vóór het begin van 

RA. 

 

OP0118: DISCRETE PATTERNS OF CITRULLINATED PEPTIDE AUTOANTIBODY REACTIVITIES 

EMERGE DURING PROGRESSION FROM PRE-DISEASE STATE TO DIAGNOSIS OF 

RHEUMATOID ARTHRITIS by Matthew J Loza (United States of America) 

Achtergrond: Reumatoïde artritis (RA) -patiënten met een vastgestelde ziekte kunnen auto-

antilichamen hebben die reactief zijn voor een breed scala aan gecitrullineerde antigenen. 

Auto-antilichamen die reactief zijn tegen verschillende gecitrullineerde eiwitten kunnen 10-
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15 jaar vóór het klinische begin van de ziekte ontstaan. 

Doelstellingen: We hebben ons gericht op het identificeren van gemeenschappelijke 

patronen van gecitrullineerde peptide-reactiviteiten die verschijnen onder proefpersonen 

tijdens progressie van een pre-ziektestadium voor de diagnose van RA. 

Conclusie: Nieuwe patronen van gecitrullineerde peptide-auto-antilichaamreactiviteiten die 

gemiddeld ongeveer 6 jaar voor de diagnose van RA beginnen te verschijnen, zijn 

geïdentificeerd in monsters uit de US DoD-serum repository. Evaluatie van specifieke anti-

gecitrullineerde peptide-autoantilichamen zou mogelijk gevoelige, op de patiënt 

toegesneden biomarkers kunnen verschaffen om ziektetrajecten te volgen wanneer 

individuen met een verhoogd risico evolueren naar klinisch gedefinieerde RA. 

 

OP0119: THE PRE-TREATMENT GUT MICROBIOME PREDICTS EARLY RESPONSE TO 

RHEUMATOID ARTHRITIS THERAPY by Carles Ubeda (Spain) 

Achtergrond: een vroegtijdige start van de behandeling van reumatoïde artritis (RA) is van 

fundamenteel belang om chronische gewrichtsvernietiging en invaliditeit te voorkomen. 

Ondanks opmerkelijke vooruitgang in RA-therapieën, blijft orale methotrexaat (MTX) het 

meest voorgeschreven medicijn voor de behandeling. De effectiviteit van MTX heeft echter 

een brede interindividuele variabiliteit en > 50% van de patiënten met matige of ernstige RA 

vertonen geen of suboptimale verbetering van hun symptomen als reactie op MTX. De 

redenen voor deze ongelijkheden blijven onduidelijk. Eerdere studies hebben aangetoond 

dat de biotransformatie van MTX verandert in kiemvrije en microbioom-verarmde muizen, 

wat ons doet veronderstellen dat interindividuele verschillen in het humane darm-

microbioom de biologische beschikbaarheid van het geneesmiddel en dus de klinische 

werkzaamheid kunnen beïnvloeden. Microbioom = de bacteriebevolking in de darmen. 

Doel: Bepalen van verschillen in het microbioom van medicijnnaïeve RA (NORA)-patiënten 

die de respons op MTX-therapie kunnen voorspellen. 

Conclusie: Samen bieden deze resultaten de eerste stap in het voorspellen van de respons 

op orale MTX bij NORA-patiënten en ondersteunen ze de bruikbaarheid van het darm 

microbioom als een prognostisch hulpmiddel en misschien zelfs als een doelwit voor 

manipulatie bij de behandeling van reumatische en auto-immuunziekten. 

 

OP0120: BASELINE CELLULAR AND MOLECULAR CHARACTERISTICS OF SYNOVIAL TISSUE 

AND RELATION WITH TNFI RESPONSE. RESULTS FROM THE PATHOBIOLOGY OF THE EARLY 

ARTHRITIS COHORT (PEAC) by Gloria Lliso Ribera (United Kingdom) 

Achtergrond: Ondanks vroegtijdige interventie met ziekte-modificerende therapie reageert 

een hoog percentage van de patiënten (30%) niet. Deze patiënten hebben geavanceerde 

therapieën nodig zoals TNF-i, zonder beschikbare biomarkers om respons op deze 

therapieën te voorspellen. Of synoviale kenmerken, die een daaropvolgende respons op 

TNF-i-therapie voorspellen, bij het begin van de ziekte kunnen worden geïdentificeerd, blijft 

een onbeantwoorde vraag, hoewel deze cruciaal zijn voor de lange termijn preventie van 

ziekteprogressie en algehele gezondheids-economische impact. 

Doelstellingen: Het doel van deze studie was om in een cohort van behandelingsnaïeve 

vroege RA-patiënten te evalueren of baseline synoviale cellulaire en moleculaire kenmerken 

toekomstige respons al dan niet tegen anti-TNF-therapie voorspellen. 
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Conclusie: Deze studie demonstreert het eerste bewijs van potentiële nieuwe kenmerken / 

biomarkers van TNF-i-respons in vroege RA na behandeling. Klinische beoordeling kan niet 

discrimineren tussen responders op TNF-i, zoals lymfoïde en myeloïde pathotypen 

geassocieerd met significante dalingen in klinisch resultaat. Ten slotte zijn moleculaire 

kenmerken, waaronder differentiële opwaartse regulatie van T-cellen, B-cellen en 

macrofaag-geassocieerde genen geassocieerd met een goede respons op TNF-i-therapie. 

 

OP0122: EXPLORING HETEROGENEITY IN RHEUMATOID ARTHRITIS: PATIENT PROFILING 

THROUGH PRINCIPAL COMPONENT AND CLUSTER ANALYSIS OF THE BRASS REGISTRY by 

Nancy Shadick (United States of America) 

Achtergrond: Data-gestuurde hoofdcomponent analyse (PC) en clusteranalyse hebben de 

potentie om voorheen onbekende patiënten subgroepen binnen reumatoïde artritis (RA) te 

identificeren om de prognose van RA bij deze subgroepen vast te stellen, het ziektetraject te 

voorspellen en een effectieve behandeling te helpen samenstellen. 

Doelstellingen: De sequentiële studie van Brigham naar reumatoïde artritis bij vrouwen 

(BRASS), opgericht in 2003, is een single-center, prospectief observationeel register-cohort 

dat een uitgebreide reeks klinische interventies bijhoudt bij> 1400 RA-patiënten. Ons doel 

was om PC- en clusteranalyse van baseline demografische, socio-economische, gezondheids- 

en ziektekenmerken in BRASS te gebruiken om verschillende patiëntclusters in RA te 

identificeren en te karakteriseren. 

Conclusie: clusteranalyse van de kenmerken van RA-patiënten bij binnenkomst in het 

BRASS-register identificeerde vijf verschillende patiëntfenotypen, die een handige methode 

vormen om mogelijk nieuwe inzichten te verkrijgen in de multifactoriële factoren, vaak 

samen optredende gezondheidsomstandigheden en manifestaties van RA. Onderzoek naar 

longitudinale uitkomsten in deze verschillende clusters in het BRASS-register en validatie in 

een onafhankelijke dataset is nog steeds gaande.  

 

OP0123: SYMPTOMS IN FIRST DEGREE RELATIVES OF PATIENTS WITH RHEUMATOID 

ARTHRITIS: EVALUATION OF DATA FROM THE SYMPTOMS IN PERSONS AT RISK OF 

RHEUMATOID ARTHRITIS QUESTIONNAIRE by Ruth Costello (United Kingdom) 

Achtergrond: Eerstegraads familieleden (FDRs) van mensen met reumatoïde artritis (RA) 

hebben een viervoudig verhoogd risico op het ontwikkelen van RA. De Symantoms in 

Persons at Risk of Rheumatoïde Arthritis (SPARRA) -vragenlijst is ontwikkeld om symptomen 

te documenteren bij personen die risico lopen op RA. 

Doelstellingen: i) symptomen beschrijven in een cohort van FDRs van patiënten met RA met 

behulp van de SPARRA-vragenlijst en (ii) de omvang van deze symptomen registeren bij 

deelnemers met detecteerbare auto-antilichamen of verhoogde CRP. 

Conclusie: dit is de eerste keer dat de SPARRA-vragenlijst is toegepast in FDRs van patiënten 

met RA. Enkele van de meest voorkomende symptomen, b.v. slaapproblemen of 

vermoeidheid, identificeerde geen patronen die wijzen op progressie naar RA. De verdeling 

van de gewrichtspijn (symmetrische, kleine gewrichtspijn) was echter in overeenstemming 

met de RA-kenmerken. Dit deel van de vragenlijst kan nuttig zijn bij het identificeren van 

personen die het meest waarschijnlijk RA ontwikkelen. 
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10.15-11.45 uur  Abstract session Psoriatic arthritis: old and new drugs and how to 

deal with them? 

 

OP0108: DUAL NEUTRALISATION OF IL-17A AND IL-17F WITH BIMEKIZUMAB IN PATIENTS 

WITH ACTIVE PSA: OVERALL AND TNF-INHIBITOR-NAÏVE POPULATION RESULTS FROM A 

48-WEEK PHASE 2B RANDOMISED STUDY by Christopher T. Ritchlin (United States of 

America) 

Achtergrond: IL-17F deelt structurele homologie en pro-inflammatoire functie met IL-17A. 

Preklinische en vroeg-klinische gegevens ondersteunen de neutralisatie van IL-17F, naast IL-

17A, als een nieuwe richtmethode bij psoriasis. 

Doelstellingen: Het doel van dit fase 2b-onderzoek (NCT02969525) was om de dosisrespons, 

de werkzaamheid op lange termijn en de veiligheid van bimekizumab (BKZ) te beoordelen, 

een mAb dat IL-17A en IL-17F krachtig en selectief neutraliseert, gedurende 48 weken bij 

patiënten (pt's) met actieve PsA. 

Conclusie: Dubbele neutralisatie van IL-17A en IL-17F met BKZ zorgde voor substantiële 

verbeteringen in zowel musculoskeletale als huiduitkomsten; responspercentages stegen na 

week 12 (primaire analyse) en bleven gehandhaafd van week 24 tot 48, met een 

veiligheidsprofiel consistent met eerdere BKZ-onderzoeken. Deze gegevens bieden verdere 

ondersteuning dat neutraliseren van IL-17F naast IL-17A met BKZ een veelbelovende 

therapeutische benadering is bij patiënten met actief PsA. 

 

OP0109: EFFICACY OF FILGOTINIB VS PLACEBO IN ACTIVE PSORIATIC ARTHRITIS: PATIENT-

LEVEL DATA FROM EQUATOR, A RANDOMIZED, PHASE 2 STUDY by Philip J Mease (United 

States of America) 

Achtergrond: Filgotinib (FIL) is een orale, selectieve Janus-kinase 1-remmer in ontwikkeling 

voor de behandeling van verschillende ontstekingsziekten. In de fase 2 EQUATOR studie 

(NCT03101670) was FIL werkzaam versus placebo (PBO) bij patiënten met actieve artritis 

psoriatica (PsA) en werd goed verdragen. 

Doel: Evaluatie van het begin en het onderhoud van de respons op FIL versus PBO in 

EQUATOR door de respons op patiëntniveau in de loop van de tijd te evalueren. 

Conclusie: Over het algemeen behaalden patiënten, die met FIL werden behandeld eerder 

een ACR20-reactie dan die op PBO en deze reacties bleken stabieler te zijn.  

 

OP0110: IXEKIZUMAB IMPROVES SIGNS AND SYMPTOMS OF PSORIATIC ARTHRITIS IN 

PATIENTS WHO HAVE HAD INADEQUATE RESPONSE TO 1 OR 2 TUMOR NECROSIS FACTOR 

INHIBITORS by L. Bruce Kirkham (United Kingdom) 

Achtergrond: Artritis psoriatica (PsA) is een progressieve, chronische inflammatoire 

aandoening die vaak wordt behandeld met tumornecrosefactorremmers (TNFi) wanneer 

conventionele behandelingen falen. Patiënten met onvoldoende respons op TNFi 

vertegenwoordigen een moeilijker te behandelen populatie. 

Doelstelling: rapporteren van de werkzaamheid van ixekizumab (IXE), een monoklonaal 

antilichaam met selectief interleukine-17A target, bij patiënten met onvoldoende respons 

op 1 TNF-i of 2 TNF-i. 

Conclusie: Zowel IXE Q4W als Q2W verbeterden de tekenen en symptomen van PsA in een 
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populatie van moeilijk te behandelen patiënten die onvoldoende respons hadden op 1 of 2 

TNFi. 

 

OP0111: A RANDOMIZED, PHASE 3, DOUBLE-BLIND TRIAL EXAMINING METHOTREXATE 

AND ETANERCEPT AS MONOTHERAPY OR IN COMBINATION FOR TREATING PSORIATIC 

ARTHRITIS:  A COMPARISON OF THE COMPOSITE MEASURES USED TO EVALUATE DISEASE 

ACTIVITY by Philip J Mease (United States of America) 

Achtergrond: Optimale behandelingsregimes en meetresultaten bij artritis psoriatica (PsA) 

blijven belangrijke onderzoeksgebieden. 

Doel: Het onderzoeken van methotrexaat (MTX) en etanercept (ETN) als monotherapie of in 

combinatie in een gerandomiseerde studie en het beoordelen van de relatieve prestaties 

van PsA-specifieke samengestelde metingen met behulp van gegevens uit de database. 

Conclusie: in deze grote gerandomiseerde, gecontroleerde PsA-studie had ETN-mono of 

ETN-combo een grotere werkzaamheid dan MTX-mono. Het combineren van ETN en MTX 

verbeterde de ETN-werkzaamheid niet. In vergelijking met de op de gewrichten gerichte 

DAPSA heeft PASDAS een breder scala aan PsA-manifestaties vastgelegd en beter 

gepresteerd in deze proef. 

 

OP0112: UNACCEPTABLE PAIN DESPITE INFLAMMATION CONTROL AFTER START OF A 

FIRST ANTI-TNF THERAPY IN PATIENTS WITH PSORIATIC ARTHRITIS AND ITS RELATION TO 

TREATMENT RESPONSE by Tor Olofsson (Sweden) 

Achtergrond: pijn is een groot probleem bij patiënten met inflammatoire artritis, maar 

hoewel er veel aandacht is besteed aan het optreden en het beheer van pijn als gevolg van 

ontstekingen, wordt er minder gerapporteerd over pijn, die aanwezig is ondanks 

ontstekingsbeheersing. 

Doelstelling: onderzoek naar de prevalentie van pijn ondanks ontstekingsbeheersing na 

aanvang van een eerste anti-TNF-therapie bij patiënten met artritis psoriatica (PsA). 

De haalbaarheid testen van een netwerk analyse benadering om verbanden tussen klinische 

variabelen en psychische gezondheidssymptomen bij PsA te onderzoeken. 

Conclusie: Een aanzienlijk deel van de PsA-patiënten die hun eerste biologische behandeling 

begonnen, meldde gedurende het eerste behandelingsjaar onaanvaardbare pijn. Niet-

inflammatoire pijn vormde meer dan 4/5 van deze pijnbelasting na 3 maanden, wat wijst op 

onvoldoende effecten van biologische geneesmiddelen op een subgroep van patiënten met 

ontstekingsonafhankelijke pijn. Een resultaat dat de alternatieve behandelingsstrategieën 

tegen pijn rechtvaardigt bij getroffen patiënten. 

 

OP0113: HISTOLOGICAL AND MOLECULAR PORTRAIT OF THE SYNOVIAL TISSUE IN EARLY 

TREATMENT-NAÏVE PSORIATIC ARTHRITIS IN COMPARISON WITH RHEUMATOID 

ARTHRITIS by Alessandra Nerviani (United Kingdom) 

Achtergrond: Artritis psoriatica (PsA) en reumatoïde artritis (RA) zijn auto-immuunziektes 

die worden gekenmerkt door chronische ontsteking van het synoviale weefsel (ST). Eerder is 

gesuggereerd dat PsA-ST minder uitgesproken hyperplasie van de synoviale bekleding en 

minder infiltrerende T-/ B-cellen heeft in vergelijking met RA. Verschillende variabelen zoals 

behandeling, ziekteduur, steekproeftechnieken en overwicht van grote gewrichtenmonsters 
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kunnen deze bevindingen echter hebben beïnvloed. 

Doelstellingen: De synoviale kenmerken van PsA/RA vergelijken aan het begin van het 

ziekteproces en voorafgaand aan elke behandeling voor het definiëren van hun 

histologische/moleculaire individuele kenmerken en om het histologische patroon te 

correleren met klinische parameters. 

Conclusie: De identificatie van specifieke histologische en moleculaire kenmerken, die 

specifiek zijn voor vroeg-onbehandelde PsA, zal helpen de pathogenese van de ziekte beter 

te begrijpen en nieuwe therapeutische doelen te verkennen. 

 

OP0114: MACHINE LEARNING TOOLS IDENTIFY PATIENT CLUSTERS AND SWOLLEN AND 

TENDER JOINT CORRELATION PATTERNS IN A LARGE DATABASE FROM THE SECUKINUMAB 

PSORIATIC ARTHRITIS CLINICAL DEVELOPMENT PROGRAM by Iain McInnes (United 

Kingdom) 

Achtergrond: identificatie van patiëntfenotypen met behulp van machine-learning (ML) -

technieken te midden van de variabiliteit en heterogeniteit van de klinische manifestaties 

van artritis psoriatica (PsA) zou de eerste cruciale stap kunnen zijn naar een beter begrip van 

de ziekte, die uiteindelijk leidt tot geïndividualiseerde geneeskunde. 

Doelstelling: het identificeren van verschillende clusters van patiënten met PsA op basis van 

patiënten (TJ) en gezwollen gewrichtstellingen (SJ) en correlatiepatronen tussen TJ- en SJ-

tellingen bij baseline, zoals vastgelegd in het secukinumab FUTURE-onderzoeksprogramma. 

Conclusie: machine-learning methodologie bevestigde een natuurlijke groepering van 

gewrichten bij patiënten met artritis psoriatica op basis van baseline zwelling en 

gevoeligheid en onthulde complexe correlatiepatronen. Aanvullende clusteranalyses hebben 

verschillende patiëntclusters in de geïdentificeerde gezamenlijke groepen aangetoond. 

Verder onderzoek naar mogelijke associaties van andere ziektemanifestaties zoals huid- en 

nagelbetrokkenheid om aanvullende fenotypen te definiëren, kan verschillen in 

ziektepathogenese en de behandelingsresultaten verklaren. 

 

OP0115: GENERAL AND SEX-SPECIFIC PREDICTORS OF PSA AMONG PATIENTS WITH 

PSORIASIS by Alexis Ogdie (United States of America) 

Achtergrond: risicovoorspellingsmodellen in elektronische medische dossiers (EHR) kunnen 

helpen bij vroege identificatie van patiënten met psoriasis die waarschijnlijk artritis 

psoriatica ontwikkelen (PsA). Een beter begrip van potentiële voorspellers en/of stratificatie 

op basis van geslacht is nodig bij het bouwen van dergelijke algoritmen. 

Doelstellingen: Onderzoek naar algemene en geslacht-specifieke voorspellers van PsA in een 

EHR-dataset bij patiënten met psoriasis 

Conclusie: voorspellers van het ontwikkelen van PsA verschillen per geslacht, maar obesitas, 

depressie en vermoeidheid waren statistisch significante voorspellers in beide groepen. 

Infecties werden ook geassocieerd met de ontwikkeling van PsA, maar het type infectie 

verschilde per geslacht. 

 

11.50-13.30 uur  T14: PARE Poster tour I 

 

PARE0002: ME AND MY DILEMMA - A DANISH CAMPAIGN by Connie Ziegler (Denmark) 
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Achtergrond: De Danish Rheumatism Association wilde mensen bewust maken van de 

uitdagingen, waar mensen met reuma dagelijks mee te maken hebben.  

Doelstellingen: De organisatie wil het algemene bewustzijn over reuma vergroten. 

Daarnaast moest de campagne het gesprek op gang brengen over moeilijke thema’s, 

waardoor mensen de gelegenheid krijgen om de gesprekken thuis voort te zetten. Ten slotte 

moest de campagne aantonen dat reuma niet alleen oude mensen overkomt en dat er vele 

vormen van reuma zijn. . 

Methoden: via social media, website en magazine hebben we laten zien wat de dagelijkse 

dilemma's van mensen met RMDs zijn maar ook van hun familieleden, collega's en vrienden. 

Met genoeg dilemma's hebben we vier dilemma-shows opgezet in winkelcentra in heel 

Denemarken en deelnemers uitgenodigd voor de grote openbare show 'Me and My 

Dilemma'. Vier beroemde mensen werden binnengebracht om in de grote openbare show 

het panel te vormen en de dilemma's te bespreken. Een journalist, die ook radio- en tv-host 

is, werd aangesteld als moderator en gedurende anderhalf uur nam hij het panel mee in een 

scala aan moeilijke, grappige en emotionele dilemma's. Ook het publiek nam deel aan de 

discussies. 

Conclusie: het was nogal wat werk om de shows voor te bereiden, maar ze voldeden aan 

hun doel om het publiek bewust te maken en onze doelgroep op een nieuwe manier te 

bereiken. Door alle shows op te nemen, konden we 5 geweldige podcasts maken over 

verschillende dilemma's, waarmee mensen met RMDs en hun familie zich kunnen 

identificeren en die ze kunnen bespreken. 

 

PARE0003: ESTABLISHING A  PATIENT TRAINING CENTER OF RHEUMATOLOGY by Souzi 

Makri (Cyprus) 

Achtergrond: Patiënten educatie wordt van cruciaal belang geacht voor de organisatie. 

Patiënten moeten worden geïnformeerd en goed opgeleid om de nodige vaardigheden te 

verwerven die nodig zijn om de uitdagingen van het leven met een chronische ziekte aan te 

kunnen. Even belangrijk is de behoefte van patiënten om bepaalde vaardigheden aan te 

leren die noodzakelijk zijn om hun rechten te verdedigen en hun organisaties te 

vertegenwoordigen, zowel op nationaal als op Europees niveau. Deze patiëntenorganisatie 

besefte bovenstaande punten en besloot om een trainingscentrum op te richten op haar 

eigen locatie. 

Doelstellingen: Een van de hoofddoelen van het trainingscentrum is om individuele 

patiënten op te leiden om zelf hun ziekte te leren managen bijvoorbeeld door te leren 

effectief met zorgverleners te communiceren. Het andere doel van het trainingscentrum is 

om deskundige patiënten te trainen, hun kennis te vergroten en hen in staat te stellen de 

organisatie namens alle relevante gezondheidscomités te vertegenwoordigen. 

Conclusie: De oprichting van een reumatologie trainingscentrum voor patiënten, hoewel in 

de beginfase, heeft positieve resultaten opgeleverd voor patiënten, door het verbeteren van 

hun vermogen om op een effectieve manier om te gaan met de chronische ziekte, maar ook 

door het verbeteren van hun vaardigheden om op te komen voor hun rechten. 

 

PARE0004: EASY TO OPEN/EASY TO USE: ACCESSIBILITY FOR PEOPLE WITH REDUCED HAND 

FUNCTION by Nina Unesi (Sweden) 
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Achtergrond: een vijfde van de Zweedse bevolking, meer dan 1,5 miljoen mensen, heeft een 

verminderde handfunctie. Op Europees niveau zou dit gaan om 60 miljoen mensen. De 

Swedish Rheumatism Association, SRA, strijdt om de toegankelijkheid van producten en 

diensten voor onze leden. Elk derde jaar bezoeken duizenden afgevaardigden Scanpack, de 

grootste verpakkingsbeurs van Noord-Europa. Vorig jaar was de SRA voor het eerst aanwezig 

als exposant. 

Doelstellingen: "Producten die functioneel en gemakkelijk te gebruiken zijn voor mensen 

met beperkte handfunctie, zijn geschikt voor iedereen". We concentreerden ons op drie 

doelstellingen om meer bezoekers op de beurs bewust te maken van de voordelen van een 

inclusief ontwerp voor pakketten en producten. We hebben de verpakkingsindustrie, de 

farmaceutische industrie en degenen die producten produceren voor de openbare omgeving 

aangesproken. 

Dit waren de doelstellingen: 

• Iedereen moet weten dat er tests beschikbaar zijn voor het testen van alle soorten 

producten en verpakkingen op een inclusief ontwerp. 

• Iedereen moet weten dat er een "Eenvoudig te gebruiken" en "Gemakkelijk te openen" 

zegel van goedkeuring beschikbaar is voor pakketten. 

Conclusie: de helft van de deelnemers die de beurs van de SRA bezochten, vulde onze 

vragenlijst over verminderde handfunctie in, wat suggereert dat er ruimte is voor 

verbetering in de verpakkingsindustrie om een meer inclusieve benadering aan te passen 

aan het ontwerp dat mensen met reumatische aandoeningen ten goede komt. 

 

PARE0005: REFRESHING THE SOCIAL MEDIA STRATEGY OF FIBROMYALGIA ACTION UK: 

RESULTS OF A NATIONAL PATIENT ORGANISATION SURVEY by Simon Stones (United 

Kingdom) 

Achtergrond: Reumapatiëntenorganisaties bieden van oudsher ondersteuning aan mensen 

met een aandoening. De manier waarop mensen ondersteuning zoeken, vindt echter steeds 

meer plaats op sociale media, met name binnen de gemeenschap van mensen met 

fibromyalgie. Bovendien evolueert de activiteit van reuma patiëntenorganisaties op sociale 

media waarbij bewustmakingsactiviteiten steeds meer de boventoon voeren.  

Fibromyalgia Action UK deed een online onderzoek om de toekomstige strategie voor 

sociale media van de organisatie te bepalen. 

Doelstellingen: Het doel van het onderzoek was om de voorkeuren te begrijpen van mensen 

die interactie hebben met de sociale media-platforms van Fibromyalgia Action UK en om 

een bredere communicatiestrategie van de organisatie te ontwikkelen. 

Conclusie: Het onderzoek benadrukt de behoefte aan meer visuele, boeiende inhoud om 

mensen te informeren over fibromyalgie en aanverwante activiteiten. Demografische 

gegevens van respondenten benadrukten ook een beperkte interactie op sociale media met 

jongere mensen onder de leeftijd van 35 jaar. Samen hebben deze bevindingen de 

organisatie ertoe aangezet om een nieuwe campagne op de markt te brengen, genaamd 

#BecomeFibroAware, met behulp van visuele inhoud om de gemeenschap te informeren 

over fibromyalgie en met een verhoogde focus om meer jongeren met fibromyalgie bij de 

organisatie te betrekken via social media. 
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PARE0006: LIVING WITH A RHEUMATIC DISEASE: A RESEARCH ABOUT QUALITY OF LIFE 

AND WORK CONDITIONS by Serena Mingolla (Italy) 

Achtergrond: Er zijn 5 miljoen mensen die lijden aan reumatische aandoeningen in Italië met 

een jaarlijkse gezondheidsuitgave geschat op ongeveer 4 miljard euro. Tijdens de 

Wereldreumadag 2018 presenteerde Apmar Onlus (de vereniging van mensen met zeldzame 

vormen van reuma) de resultaten van hun enquête "Leven met een reumatische 

aandoening" met het doel om het publieke bewustzijn voor reuma te vergroten. 

Doelstellingen: 

De enquête onderzocht: 

• De kwaliteit van leven van mensen met een reumatische aandoening 

• De werkproblemen en -omstandigheden van mensen met reuma 

Conclusie: Reumatische aandoeningen beïnvloeden de relatie en het sociale leven van 

mensen met reuma op een negatieve wijze. Het onderzoek laat zien hoe reuma invloed 

heeft op intieme relaties en zelfs de oorzaak kan zijn van een echtscheiding.  

Reumatische aandoeningen hebben een grote invloed op het kunnen behouden van een 

baan. Uit het onderzoek blijkt dat mensen met reuma die ondanks de ziekte erin geslaagd 

zijn hun werk te behouden, vaak terughoudend zijn om over hun gezondheid op het werk te 

praten. De belangrijkste reden is de angst om hun relaties met collega's en superieuren te 

verslechteren en/of hun werk in gevaar te brengen. 

Mensen die lijden aan reumatische aandoeningen in Italië verklaren dat ze een gesloten 

houding aannemen naar hun omgeving uit angst om niet begrepen te worden. De 

respondenten uitten ook de angst dat in de sterk competitieve samenleving waarin we 

leven, er geen plaats is voor mensen om hun pijn te uiten. Mensen met reuma zijn bang om 

als zwak beschouwd te worden en ‘opzij gezet’ te worden en juist daarom willen laten zien 

dat ze sterk zijn. 

 

PARE0007: RHEUMATISM CHALLENGE 2018 - “RHEUMATISM IN MOTION” WE ARE GOING 

IN THAT TOGETHER! by Hana Smucrova (Czech Republic) 

Achtergrond: Czech League Against Rheumatism richt haar activiteiten op: 

• bewustmaking van RA voor vroege diagnose en RA-behandeling 

• verbetering van de houding van Tsjechische patiënten ten opzichte van moderne 

behandelingen voor reuma, inclusief de biologische behandeling 

• innovatie van zorg samen met de professionele gemeenschap, regelgevende instanties en 

ziekteverzekeringsmaatschappijen. 

• de strijd voor een volledig en gelijk leven voor mensen met reuma 

• de oprichting van regionale reuma patiëntenorganisaties en specifieke reuma 

patiëntengroepen. 

Doelstellingen: een campagne creëren "Reumatiek in beweging". Het doel van deze 

campagne is het verbeteren van de gezondheid van mensen met reuma door patiënten te 

motiveren om regelmatig te bewegen. 

Conclusie: Deze campagne kan patiënten helpen gezonder en lichamelijk actiever te zijn. 

Daarmee inspireren zij ook hun familie en vrienden. Heel belangrijk is ook de steun voor 

deze campagne van de professionele gemeenschap van zorgverleners. 

 

https://sites.eyeled.de/eular19/person?search=Serena%20Mingolla
https://sites.eyeled.de/eular19/person?search=Hana%20Smucrova


 
 
 
 

32 

 

PARE0008: UNDERSTANDING THE IMPACT OF ANKYLOSING SPONDYLITIS IN DAILY LIFE OF 

THE PORTUGUESE PATIENTS: RESULTS FROM THE ASSESSMENT OF RESULTS IN 

ANKYLOSING SPONDYLITIS (AREA) STUDY by Catarina Marques (Portugal) 

Achtergrond: het is bekend dat AS een aanzienlijke last legt op het individu, het gezin en de 

samenleving. Het is van essentieel belang om de impact van AS in de levens van patiënten te 

beoordelen, het bewustzijn te vergroten en vroegtijdige verwijzing, diagnose en behandeling 

te verbeteren, voor een betere kwaliteit van leven. 

Doel: Evaluatie van de impact van AS in het leven van Portugese patiënten (werk, dagelijkse 

activiteiten en sociaal leven). 

Conclusie: AS heeft een grote impact op het dagelijks leven van patiënten, 

arbeidsproductiviteit, sociale relaties en vrijetijdsactiviteiten. Vroegtijdige diagnose en 

behandeling, samen met fysieke revalidatie/oefenplannen, kunnen deze impact 

verminderen en de kwaliteit van hun leven verbeteren. 

 

PARE0009: THE PHYSICAL AND EMOTIONAL BURDEN OF RHEUMATOID ARTHRITIS: DATA 

FROM RA MATTERS, A WEB-BASED SURVEY OF PATIENTS AND PHYSICIANS IN EUROPE 

AND CANADA by Rieke Alten (Germany) 

Achtergrond: Reumatoïde artritis (RA) is een chronische inflammatoire aandoening die de 

kwaliteit van leven (QOL) van de patiënt negatief beïnvloedt. Ondanks veel vooruitgang bij 

het aanpakken van de last van RA, bestaat er een kloof in het begrip 'wat er echt toe doet' 

voor patiënten met RA en de QOL-aspiraties van patiënten in belangrijke 

behandelbeslissingen. 

Doelstellingen: Deze internationale enquête onderzocht hoe RA het leven van patiënten 

beïnvloedt volgens de percepties van zowel patiënten als zorgverleners (HCP's) en om 

zorgprofessionals te helpen hun zorg af te stemmen op de domeinen die er echt toe doen 

voor patiënten. 

Conclusie: Ondanks de grote vooruitgang in de behandeling van RA, blijft de chronische 

ziekte een aanzienlijk effect hebben op vele aspecten van het leven van patiënten, inclusief 

relaties, loopbaanontwikkeling, dagelijkse activiteiten en het vermogen om te werken. 

Zowel patiënten als zorgverleners vonden dat de fysieke en emotionele impact van RA niet 

goed begrepen wordt door mensen zonder de ziekte. In overeenstemming met een recent 

gepubliceerde studie, blijven pijn, vermoeidheid en fysieke functie primaire belemmeringen 

voor patiënten om een normaal leven te leiden en volledig te participeren. Bij RA-

behandelbeslissingen moet meer rekening worden gehouden met de persoonlijke doelen 

van de patiënt en de door de patiënt gerapporteerde resultaten, samen met klinische 

doelen. 

 

PARE0010: INSIDE OUT – A PHOTO CAMPAIGN TO CREATE AWARENESS FOR YOUNG 

PEOPLE WITH RHEUMATIC AND MUSCULOSKELETAL DISEASES by Meike Voeten 

(Netherlands) 

Achtergrond: ‘Inside Out’ is een fotocampagne van Youth-R-Well, de Nederlandse 

patiëntenorganisatie voor jongvolwassenen (16-30 jaar) met reuma. Unga Reumatiker, de 

jongerenorganisatie in Zweden en hun campagne #doesntshowdoesntexist inspireerde 

Youth-R-Well om deze campagne op te zetten. De campagne van Unga Reumatiker liet zien 
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dat ook jongeren reuma kunnen hebben, ook al zijn deze ziekten onzichtbaar. Youth-R-

Well.com erkende dat de onzichtbaarheid van reuma een grote impact kan hebben op de 

levens van jongeren en wilde een vergelijkbare fotocampagne maken om de onzichtbare 

kant van reuma toch te laten zien. 

Doelstellingen: Het hoofddoel van dit project was om meer bewustzijn te creëren voor 

reumatische en musculoskeletale aandoeningen die jongeren treffen. Een van de moeilijkste 

aspecten van het leven met reuma is de onzichtbaarheid van de ziekte in het dagelijks leven. 

We wilden laten zien dat, hoewel je het niet kunt zien, veel jonge mensen te maken krijgen 

met de gevolgen van het dagelijks hebben van reuma. We wilden ook andere jongeren die 

zich in een vergelijkbare situatie bevinden, laten zien, dat ze niet de enige zijn. 

Conclusie: Gebaseerd op inspiratie van de jongerenorganisatie in Zweden, heeft Youth-R-

Well.com de succesvolle campagne Inside Out gemaakt. We zijn erin geslaagd om meer 

bewustzijn te creëren voor jonge mensen met RMDs en de onzichtbare kant van het hebben 

van reuma. We zullen deze campagne blijven verspreiden en laten zien dat jonge mensen 

met reuma niet alleen staan. 

 

13.30-15.00 uur My joints hurt and I'm overwhelmingly tired - RA (Clinical) 

 

SP0052: Fatigue in rheumatoid arthritis: what it is and how to assess it? by José Antonio P. 

da Silva (Portugal) 

Achtergrond: Vermoeidheid is een frequent en belangrijk symptoom bij reumatoïde artritis 

(RA) en het wordt geassocieerd met een aanzienlijk verminderde kwaliteit van leven. 

Doel: Het verzamelen, samenvatten en interpreteren van beschikbare gegevens over de 

aard van vermoeidheid en de beste manieren om dit te beoordelen bij reumatoïde artritis. 

Methoden: een systematisch literatuuronderzoek werd uitgevoerd om (i) de rol van 

vermoeidheid in de wereldwijde impact van reumatoïde artritis te zichtbaar te maken; (ii) 

beschrijven van gevalideerde instrumenten en hun psychometrische eigenschappen als 

metingen van vermoeidheid bij patiënten met RA; en ten slotte (iii) een klinisch zinvol, valide 

en uitvoerbaar proces voorstellen om vermoeidheid in de klinische praktijk te meten. 

Resultaten: vermoeidheid heeft een grote relevantie voor de totale ziektelast bij RA. 

Verschillende instrumenten zijn gevalideerd om het te meten, maar er is nog geen 

consensus bereikt om een 'gouden standaard' aan te bevelen. 

Er zijn verschillende schalen voor vermoeidheid. Sommige zijn meer gevalideerd dan andere. 

De schalen zeggen niet waarom een patiënt moe is of wat eraan gedaan kan worden. 

Selecteer als zorgverlener altijd je instrumenten voor het meten van vermoeidheid naar je 

doelstellingen: doelstellingen voor de klinische praktijk (zelfmanagement, interventie) of 

doelstellingen voor onderzoek (prevalentie, etiologie/mechanismen/impact of therapie)?  

Begin in de klinische praktijk met het screenen van patiënten met aanzienlijke vermoeidheid 

a.d.h.v. de VAS vragenlijst en probeer de moeheid vervolgens te begrijpen met de MDQ-

vragenlijst. Gebruik in de klinische praktijk ook de RAID-vragenlijst om vermoeidheid te 

meten en hoe deze samengaat met pijn, functionele beperkingen en psychische 

beperkingen. Veel patiënten ondergaan volledige remissie, maar ze hebben problemen met 

het omgaan met vermoeidheid. Er zijn schommelingen met hormonen en stresshormonen 

die ook vermoeidheid lijken te veroorzaken. Depressie is de belangrijkste factor die bijdraagt 
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aan vermoeidheid. 

Conclusie: hoewel vermoeidheid wordt erkend door de reumatologie-gemeenschap als een 

belangrijk gevolg van RA is het niet eenvoudig voor zorgverleners om deze vermoeidheid te 

meten en te begrijpen. Het probleem lijkt te liggen in de multidimensionale causaliteit en 

subjectieve aard van dit fenomeen, dat vraagt om specifieke maatregelen en interventies. 

 

Doc, why I am so tired, can you help by Wan-fai Ng (United Kingdom) 

Ontsteking en vermoeidheid is een van de meest bestudeerde biologische verschijnselen in 

onderzoek naar vermoeidheid. In onderzoek zijn frequente correlaties tussen chronische 

ontstekingen en vermoeidheid. Voor sommige patiënten kan effectieve onderdrukking van 

ontsteking (bijvoorbeeld met biologische therapieën/corticosteroïde) de symptomen hun 

van vermoeidheid verminderen.  

Er zijn verschillende oorzaken voor vermoeidheid maar deze oorzaken blijken niet sterk uit 

onderzoek. Steekproeven in onderzoek zijn klein. Mechanismen reageren op elkaar. Daarom 

is het niet altijd gemakkelijk om oorzaak en gevolg uit elkaar te halen.  

Er zijn verschillende soorten vermoeidheid: 

• Fysieke vermoeidheid: 

o Gebrek aan energie 

o Zwak voelen 

o Uitputting 

• Mentale moeheid: 

o Brain fog 

o Moeite om je te concentreren 

o Vergeetachtigheid 

o Gebrek aan motivatie 

De grootste voorspellers van mentale vermoeidheid zijn o.a. depressie, Epworth, pijn, BMI 

en angst. 

Conclusies: 

• Vermoeidheid is een symptoom dat vaak naast andere symptomen bestaat en er kunnen 

verschillende soorten vermoeidheid zijn. 

• Veel mogelijke bio-psychosociale-gedragsmechanismen kunnen bijdragen aan het 

symptoom van vermoeidheid. 

• De rol van conventionele ontstekingsmechanismen bij chronische vermoeidheid blijft 

onduidelijk. 

Biologische behandelingen (bijvoorbeeld de nervus vagus) die het immuunsysteem 

reguleren, kunnen een sleutelrol spelen bij vermoeidheid, vooral bij chronische 

ontstekingsziekten. 

 

SP0053: How to prevent and manage fatigue in patients with RA by James Galloway 

(United Kingdom) 

Achtergrond: Vermoeidheid is, net als pijn, een subjectief symptoom dat optreedt bij veel 

verschillende ziekten, in het bijzonder bij patiënten met RA. RA-patiënten rapporteren 

vermoeidheid consequent als een van de meest invaliderende kenmerken van de ziekte. 

Vermoeidheid is het gevolg van een complexe constructie van psychologische, biochemische 
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en fysiologische processen. 

Doelstellingen: als we patiënten met RA effectief willen behandelen, moeten we ook 

vermoeidheid aanpakken. Dit vereist inzicht in welke maatregelen werken. Voor de meeste 

patiënten is een multimodale aanpak nodig.  

Vermoeidheid is een complexe constructie. Het is multifactorieel en multidimensionaal. Een 

opleving van ontsteking gaat vaak gepaard met patiënten die zich acuut vermoeid voelen, 

maar vermoeidheid kan ook chronisch zijn. De Universiteit van Leiden heeft een cohort van 

reumapatiënten die gevolgd worden op o.a. vermoeidheid dat teruggaat tot het begin van 

de jaren negentig. Vermoeidheid bij RA leek niet te veranderen, hoewel de ontsteking van 

RA bij patiënten was afgenomen. Reumatologen weten dat veel RMD-patiënten worstelen 

met vermoeidheid, maar weten niet wat ze er precies aan moeten doen. 

Behandelbare oorzaken van vermoeidheid: 

• Bloedarmoede, ijzertekort 

• Endocriene ziekte (hypothyroïdie, hypogonadisme, hypoadrenia) 

• Hart- of ademhalingsziekte (hartfalen, atriale fibrillatie) 

• Infecties (HIV, HCV) 

• Slaap apneu 

• Geneesmiddelen (opiaten, bètablokkers) 

• Pijn 

• Depressie 

De vraag is; wat kan helpen tegen vermoeidheid? Welk type medicijn? Medicatie voor 

depressie? Voor pijn? Voor slapen? Is het een optie om slaapgewoonten te verbeteren; om 

een betere slaaphygiëne te hebben? CBT (Cognitive behavioral therapy) is effectief 

gebleken. Om een antwoord te vinden op andere vragen, kunnen onderzoekers kijken naar 

de geleerde lessen in onderzoek naar vermoeidheid binnen andere disciplines zoals kanker 

bijvoorbeeld. 

 

OP0201: FATIGUE IN JUVENILE IDIOPATIC ARTHRITIS AFTER 18 YEARS OF FOLLOW-UP by  

Ellen Dalen Arnstad (Norway) 

Achtergrond: Vermoeidheid komt vaak voor bij volwassenen met reumatische 

aandoeningen en is ook aangetoond bij adolescenten met juveniele idiopathische artritis 

(JIA). Kennis over vermoeidheid bij JIA bij langdurige follow-up is beperkt. 

Doelstellingen: Om de prevalentie en de ernst van vermoeidheid 18 jaar na het begin van 

JIA te bestuderen. 

Conclusie: na achttien jaar follow-up was vermoeidheid een prominent symptoom bij JIA en 

we constateerden aanzienlijk meer ernstige vermoeidheid bij deelnemers met actieve 

ziekte, pijn en zelf-gerapporteerde gezondheidsproblemen, vergeleken met deelnemers 

zonder. We stellen voor om vermoeidheid te meten bij langdurige follow-up, zowel in 

klinische als in onderzoeksetting. 

 

OP0202: EFFECT OF RSLV-132 ON FATIGUE IN PATIENTS WITH PRIMARY SJÖGREN’S 

SYNDROME – RESULTS OF A PHASE II RANDOMISED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-

CONTROLLED, PROOF OF CONCEPT STUDY by Wan-fai Ng (United Kingdom) 
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Achtergrond: Vermoeidheid is het belangrijkste symptoom dat leidt tot een slechte 

gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en verlies van arbeidsproductiviteit bij 

patiënten met het primaire Sjogren-syndroom (pSS). RSLV-132 is als medicijn ontworpen om 

de serum-RNase-activiteit te verhogen om zo RNA-geassocieerde immuuncomplexen te 

verteren, waardoor de Toll-like receptor (TLR) -activering en de daaropvolgende productie 

van type 1 interferon (IFN), B-celproliferatie en auto-antilichaamproductie worden 

verminderd - mechanismen die essentieel zijn voor pSS pathogenese. IFN pathway 

ontregeling is ook betrokken bij vermoeidheid. 

Doelstellingen: Onderzoek naar de klinische werkzaamheid van RSLV-132 bij het verbeteren 

van door patiënten gemelde resultaten (PRO), in het bijzonder vermoeidheid bij patiënten 

met pSS. 

Conclusie: RSLV-132 is een veelbelovende therapie om de symptomen van vermoeidheid te 

verbeteren bij patiënten met pSS. Nader onderzoek naar het gebruik ervan in pSS is 

geboden. Verbetering van de score voor mentale vermoeidheid door mensen die deze 

specifieke medicatie gebruiken. Het RSLV-132-medicijn verminderde de expressie van veel 

inflammatoire moleculen met een paar opvallende resultaten. Interferon-genen kunnen 

vermoeidheid beïnvloeden. Komen we dichter bij de moleculaire kracht om vermoeidheid te 

begrijpen? Er zijn verschillende soorten vermoeidheid en verschillende soorten mensen die 

dit ervaren. 

 

13.30-15.00 uur   Treatment is more than drugs (PAR/HPR) 

 

SP0063: Nutrition and rheumatic diseases by Elena Philippou (Cyprus) 

Achtergrond: Voedingstherapie kan een veelbelovend hulpmiddel zijn voor farmacologische 

therapie bij reumatische aandoeningen (RMD). 

Doelstellingen: Het doel van deze lezing is om bewijs en aanbevelingen te leveren voor het 

dieetmanagement bij reumatoïde artritis, spondylitis ankylopoetica, systemische lupus 

erythematodes, artritis psoriatica en osteoartritis. 

Methoden: Onderzoeksstudies, systematische reviews en aanbevelingen met betrekking tot 

dieet en RMDs werden geïdentificeerd via MEDLINE. 

Resultaten: Onderhoud of het bereiken van een gezond lichaamsgewicht staat centraal bij 

reuma. De naleving van het mediterrane dieet (MD) door consumptie van plantaardig 

voedsel zoals peulvruchten, fruit, groenten, olijfolie en een verminderde (maandelijks) 

consumptie van rood vlees en desserts, is gunstig voor alle vormen van reuma. Het MD moet 

worden aangevuld met extra omega-3 meervoudig onverzadigde vetzuren (PUFA's) en dus 

consumptie van 'vette vis' zoals zeebrasem, zeebaars, forel, zalm, sardines of makreel ≥ 2 

per week en walnoten, lijnzaad en chiazaad, allemaal met verschillende soorten omega-3-

vetzuren. Het MD biedt niet alleen alle noodzakelijke vitaminen en mineralen met een 

uitgebalanceerde verhouding van MUFA:PUFA om ontstekingen te verminderen, maar heeft 

ook voordelen op de lange termijn voor het cardiovasculaire systeem.  

Bijkomende aanbevelingen om een hoog cholesterolgehalte te voorkomen, zijn onder 

andere het gebruik van plantaardige stanolen/sterolen, haver, ongezouten noten, soja-eiwit 

en het beperken van de inname van voedingsmiddelen rijk aan verzadigde vetten. Het wordt 

ook aanbevolen om de vitamine D-concentratie, belangrijk voor de gezondheid van botten 
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en kraakbeen, te bepalen en een dagelijkse aanvulling te nemen indien nodig, vooral tijdens 

de wintermaanden. Bovendien is het belangrijk om dagelijks voldoende calcium te 

consumeren, wat overeenkomt met 3-4 glazen melk of plakjes kaas (bij voorkeur vetarm). 

Ten slotte is het bewijs over mogelijke relaties tussen reuma en voeding beperkt. Bij artritis 

psoriatica wordt een glutenvrij dieet alleen aanbevolen bij patiënten die positief testen op 

markers voor glutengevoeligheid. Het gebruik van onnodige supplementen moet worden 

vermeden. 

Conclusie: De naleving van een gezond dieet kan helpen bij reuma en het risico op hart- en 

vaatziekten verminderen.  

 

SP0064: Aktiv-hoch-R – Combining exercise and fun by Nicole Stefan-Schick (Germany) 

Mensen met reuma kennen de gezondheidsvoordelen van bewegen. Maar veel studies 

tonen aan dat het integreren van regelmatige lichaamsbeweging in het dagelijks leven niet 

altijd zo eenvoudig is als het lijkt, vooral tijdens het ervaren van pijn en het voelen van 

lichamelijke beperkingen. 

Daarom ontwikkelde de Deutsche Rheuma-Liga in samenwerking met vooraanstaande 

deskundigen op het gebied van sportwetenschap en revalidatie aan de universiteit Erlangen-

Nürnberg in Duitsland, "aktiv-hoch-r". "Aktiv-hoch-r" is een evidence-based 

oefenprogramma dat gebaseerd is op kennis uit de sportwetenschap en motivatiekunde. 

Dus "aktiv-hoch-r" gaat niet alleen over fysieke oefeningen, maar omvat ook educatieve 

aspecten. Het doel van "aktiv-hoch-r" is om deelnemers in een vroeg stadium te inspireren 

tot regelmatige lichaamsbeweging door hen te helpen de voordelen ervan voor hun 

gezondheid op de lange termijn te begrijpen. Het programma moet hen helpen om zichzelf 

te motiveren om dit voor het leven voort te zetten. 

Om mensen met reuma te motiveren om een actieve levensstijl aan te nemen, gebruikt 

"aktiv-hoch-r" een holistische benadering, waarbij positieve ervaringen van beweging en 

speelse taken worden betrokken. De nadruk ligt op de individuele mogelijkheden van elke 

deelnemer. 

In de lessen "aktiv-hoch-r" leren deelnemers hoe ze zich moeten bewegen en hoe ze op een 

gezondheidsbevorderende manier kunnen oefenen. Ze leren hoe ze belasting moeten 

doseren in kracht- en uithoudingsoefeningen. Ze leren ook over de effecten van regelmatige 

fysieke activiteit op het lichaam. Er is een sterke focus op zelfeffectiviteit, houding en 

motivatie: deelnemers leren hoe ze strategieën kunnen ontwikkelen om zichzelf te 

motiveren om aan lichaamsbeweging te doen. 

 

OP0209-PARE: IMPROVING MENTAL WELLBEING - COACHING PEERS TO USE TOOLKIT FOR 

MIND by Tiina Hongisto (Finland) 

Achtergrond: het thema voor de Finnish Rheumatism Association voor 2019 is ‘Mind and 

Me’. Het Age Institute in Finland lanceerde een project met de naam Mental Wellbeing om 

de kennis van ouderen over de uitdagingen van het leven te bevorderen. Het project werd in 

februari 2008 getest bij de Finnish Rheumatism Association. Tijdens het pilotproject werden 

medewerkers en vrijwilligers van de Finnish Rheumatism Association getraind als Tools for 

Mind coaches. Deze training gaf medewerkers en vrijwilligers de tools voor peer-

ondersteuning gericht op ouderen en hun mentale welzijn. De coaches kunnen de tools 
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gebruiken die door het Age Institute zijn ontwikkeld en deze omvatten Mind Tools, een 

Senior Mind Pack met 52 kaarten, Nature Attraction Path, een gids voor life skills coaches en 

een pocketboek over geestelijk welbevinden. Het project richtte zich met name op oudere 

mensen en hun gezinnen. 

Doelstellingen: Het tools en de activiteiten van ‘Mind and me’ verspreiden onder de 

aangesloten lokale reumapatiëntenverenigingen van de Finnish Rheumatism Association. De 

getrainde welzijnscoaches inzetten voor begeleiding bij ouderengroepen. Het mentaal 

welzijn van leden bevorderen. 

Conclusie: De Finnish Rheumatism Association creëert nieuwe activiteiten om mentaal 

welzijn te ondersteunen. De training in 2018 zal worden gebruikt als een model voor het 

trainen van coaches op het gebied van geestelijk welbevinden en zal in 2019 worden 

geïntroduceerd in lidorganisaties. In het voorjaar van 2019 zullen vier trainingssessies op 

verschillende locaties in Finland worden georganiseerd. De training omvat het leren 

gebruiken van de hulpmiddelen voor mentaal welbevinden, het doorlopen van de 

elementen van geestelijk welbevinden, oplossingsgericht werken, het organiseren van 

intervisiegroepen voor ouderen met chronische ziekten. Als het mogelijk is, is het altijd goed 

om een getrainde coach in de training te hebben, om te vertellen over zijn/haar ervaringen 

met het gebruik van de Tools for Mind, hoe mensen hebben gereageerd op het gebruik van 

de tools en welke uitdagingen en leermomenten je als coach tegen komt.  

 

13.30-15.00 uur    Exercise - more than a wonderdrug 

  

SP0059: Helping people maintain physical activity by Keegan Knittle (Finland) 

Achtergrond: Regelmatige lichaamsbeweging (PA) biedt duidelijke voordelen voor mensen 

met reuma, maar de PA-niveaus zijn consequent onder de aanbevolen niveaus. Hoewel 

interventies om PA te vergroten vaak succesvol zijn op korte termijn, worden deze effecten 

over het algemeen niet in de loop van de tijd gehandhaafd. Voor optimale PA-

ondersteuning, moeten zorgverleners bekend zijn met de relevante theorie voor blijvende 

gedragsverandering. 

Doelstellingen: Deze lezing schetst verschillende psychologische theorieën over 

gedragsbehoud en levert bewijsmateriaal voor gedrag veranderende technieken. 

Conclusies: Hoewel het helpen van patiënten om PA te onderhouden altijd een uitdaging is, 

kan de gedragswetenschap zorgverleners een aantal theorie- en evidence-based methoden 

bieden om PA-onderhoud in de praktijk te ondersteunen. 

 

SP0060: Towards optimal intensity by George Metsios (United Kingdom) 

Achtergrond: Er is voldoende bewijs om te suggereren dat lichaamsbeweging 

reumaklachten en de kans op co-morbiditeiten kan helpen verminderen. Net als bij het 

voorschrijven van medicijnen, moet de dosering van lichaamsbeweging worden 

geoptimaliseerd om de beste gezondheidsvoordelen te behalen. Er is echter geen consensus 

over deze optimale dosering. 

Doelstellingen: Het bepalen van de optimale dosering voor lichaamsbeweging bij mensen 

met reuma. 

Resultaten: verschillende doseringen van lichaamsbeweging hebben verschillende effecten 
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op symptomen van reuma. De optimale dosering hangt af van verschillende factoren en van 

het doel die je wil behalen. 

Conclusie: ondanks het toenemende aantal onderzoeken naar het effect van 

lichaamsbeweging op reuma, ontbreekt het momenteel aan een consensus over de optimale 

inspanningsdosering. Meer interdisciplinair onderzoek, met een grote betrokkenheid van de 

patiënt, is vereist. 

 

OP0206-HPR: BENEFICIAL LONG-TERM EFFECT OF A SUPERVISED EXERCISE PROGRAM ON 

PHYSICAL ACTIVITY LEVEL IN PATIENTS WITH AXIAL SPONDYLOARTHRTIS: 12 MONTHS 

FOLLOW-UP OF A MULTICENTER RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL by Silje Halvorsen 

Sveaas (Norway) 

Achtergrond: Oefening wordt aanbevolen bij de behandeling van Axiale Spondyloartritis 

(Axiale SpA) omdat dit de belasting van de ziekte kan verminderen. Desondanks hebben 

patiënten met Axiale SpA de neiging om een lage fysieke activiteit (PA) te hebben en weinig 

patiënten zijn betrokken bij hoge trainingsintensiteit. 

Doelstellingen: Onderzoek naar het langetermijneffect van een trainingsprogramma met 

een duur van drie maanden op PA-niveau bij patiënten met Axiale SpA. 

Conclusie: een trainingsprogramma van drie maanden onder toezicht van fysiotherapeuten 

had op lange termijn een significant effect op PA-niveau bij patiënten met Axiale SpA. 

Omdat regelmatige lichaamsbeweging een belangrijk onderdeel is van de behandeladviezen 

voor patiënten met Axiale SpA, geven de resultaten aan dat een kort oefenprogramma 

onder toezicht kan worden gebruikt als een effectieve interventie. 

 

13.30-15.00 uur  EULAR Projects Challenging projects in education & training 

 

SP0065: EULAR Education 2019: new developments and updates by Annamaria Iagnocco 

(Italy) 

Het eerste strategische doel van EULAR voor de periode 2018-2023 is om de leidende 

aanbieder van onderwijs in reumatische en musculoskeletale aandoeningen (RMDs) te zijn. 

EULAR is van oudsher een sterke leverancier van onderwijs in reumatologie en de lancering 

van de EULAR School of Rheumatology heeft het educatieve aanbod en de kwaliteit van 

EULAR verder verhoogd door op maat gemaakt leermateriaal te bieden evenals innovatieve 

leermethoden en erkende EULAR-certificeringen. 

De School of Rheumatology is een volledig geïntegreerde operationele entiteit binnen 

EULAR die al het onderwijs onder één dak combineert, ongeacht of het nu live cursussen, 

online cursussen, boeken, webinars of ander materiaal betreft. Naast het reeds bestaande 

aanbod heeft de afgelopen jaren een team van experts op het gebied van reumatologie 

gewerkt aan de ontwikkeling van nieuw materiaal gericht op reumatologen, studenten, 

trainees, leraren, onderzoekers, gezondheidswerkers en mensen met reuma. Vervolgens zijn 

deze nieuwe producten afgestemd op de werkterreinen van de verschillende specialismen 

binnen de reumatologie en worden ze gepresenteerd volgens de meest innovatieve 

onderwijsmethoden. Het gebruik van een nieuw leermanagementsysteem, dat perfect 

aansluit op het huidige digitale tijdperk, maakt een optimaal gebruik van de nieuwe EULAR-

opleidingsmogelijkheden mogelijk. 
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Kernboodschappen: 

• De EULAR School of Rheumatology is een innovatief onderwijsmodel met nieuwe 

benaderingen, producten en technologieën die de veranderende behoeften van de 

studenten weerspiegelen, of ze nu reumatologen, studenten, trainees, leraren, 

onderzoekers, zorgverleners of mensen met reuma zijn. 

• De EULAR School of Rheumatology vertegenwoordigt een nieuw tijdperk voor onderwijs 

binnen de reumatologie.  

 

SP0066: How to improve your teaching skills by Loreto Carmona (Spain) 

De belangrijkste boodschap van deze lezing is dat "het leren is, niet het onderwijzen, wat we 

moeten beheersen". Goede leraren zijn daarom alleen maar faciliteerders van het 

leerproces. 

Deze lezing bestond uit twee delen, één gewijd aan het lesgeven in het algemeen en een 

tweede over de beoordelingsstijl (omdat de beoordelingsstijl het leergedrag stimuleert). 

Er zijn 4 principes van lesgeven in de geneeskunde: 1) oriëntatie niet alleen op kennis maar 

op probleemoplossing, 2) aanpassing aan behoeften, 3) evaluatie van de effectiviteit van 

lesgeven, en 4) leren moet plezierig zijn. 

  

15.30-17.00 uur Should we worry about anything else? (PARE)  

 

SP0093: Managing more than RMDs by Kristien Van der Elst (Belgium) 

De patiënt bevindt zich in het centrum van het beheer van zijn eigen reuma en co-

morbiditeiten. Als zorgprofessional moet je rekening houden met het hele plaatje van een 

patiënt als mens. Hoe kun je dat hele plaatje zien? Dat kan alleen in een omgeving van 

gedeelde besluitvorming. 

Potentiële actiepunten voor patiënten en zorgverleners bij gedeelde besluitvorming: 

Patiënten: 

• Bedenk voorafgaand aan je consult wat je de zorgverlener graag wil vragen. 

• Geef je zorgverlener een idee van wat je denkt en waarover je je zorgen maakt. 

• Bedenk dat sommige zorgverleners het gesprek over wat je denkt niet zullen starten. 

• Wees open en ga niet naar huis zonder je belangrijkste zorgen te hebben gesteld. 

• Ga niet akkoord wanneer je niet akkoord bent. 

Professionele gezondheidszorgers: 

• Start je consult met '1 minuut voor de patiënt' 

• Creëer openheid en nodig patiënten uit om vragen/zorgen te bespreken. 

• Houd er rekening mee dat sommige patiënten het gesprek niet starten. 

• Houd rekening met lichaamstaal. 

• Verwijs door naar andere specialismen indien nodig. 

Zijn er cursussen voor gedeelde besluitvorming? Kijk naar online cursussen, trainingsopties, 

workshops. Er is ondersteuning nodig voor zorgprofessionals om deze rol te vervullen. 

 

Watch out for more by Raquel Campanilho-Marques (Portugal) 

Transitie 

Het overgangsproces van een pediatrische naar een volwassen medische omgeving kan van 

https://sites.eyeled.de/eular19/person?search=Loreto%20Carmona
https://sites.eyeled.de/eular19/person?search=Kristien%20Van%20der%20Elst
https://sites.eyeled.de/eular19/person?search=Raquel%20Campanilho-Marques


 
 
 
 

41 

 

invloed zijn op de naleving van het managementplan. Pediatrische zorg is gezinsgericht en 

steunt op belangrijke ouderbetrokkenheid bij de besluitvorming. Zorg voor volwassenen is 

één op één en vereist autonomie van patiënten.  

Voorlichting is belangrijk voor jongvolwassenen in transitie. Ze moeten op de hoogte zijn van 

langdurige co-morbiditeiten en het belang van therapietrouw. Ze moeten zich ook bewust 

zijn van het belang van een bepaalde levensstijl met lichaamsbeweging en een gezond 

voedingspatroon. 

Co-morbiditeit bij kinderen met reuma: 

• Atherosclerose 

• Cardiovasculair risico 

• Steroïden verhogen het cholesterolgehalte maar verlagen ook de kans op 

atherosclerotische plaquevorming. 

• Nierbeschadiging 

• Oculaire co-morbiditeit (uveïtis bij 12-38% van de JIA-patiënten) 

• Complicaties: chronische uveïtis, JIA psoriatica 

• Staar en hoog intra-oculair beeld 

• Botdichtheid van post-puberale meisjes is laag 

• In JIA: verhoogde botreabsorptie over botvorming 

Geneesmiddelen gerelateerde co-morbiditeiten: 

NSAIDs 

• Hypertensie 

• Gastritis 

• Acuut nierletsel 

• Interstitiële nefritis 

Steroïden 

• Cardiovasculair risico (hoge bloeddruk, diabetes) 

• Osteoporose 

• Groeistoornissen 

• Vertraging van de puberteit 

• Staar 

Methotrexaat 

• Misselijkheid en overgeven 

• Maagpijn en pijnlijke mond 

• Symptomen kunnen optreden na het nemen van MTX, vóór (anticiperend) en bij het 

denken aan MTX (associatief) 

• Afwijkingen in leverfunctie 

Hydroxychloroquine 

Zelden voorkomende bijwerkingen: 

• Maagklachten, misselijkheid 

• Uitslag, gevoeligheid voor de zon 

• Het bleken van het haar 

• Blinde vlek op de achterkant van het oog of veranderde kleurweergave (zeer zeldzaam) 

Sulfasalazine: 

Vaak voorkomende bijwerkingen: 



 
 
 
 

42 

 

• Maagklachten, misselijkheid, braken 

• Hoofdpijn, duizeligheid 

• Huiduitslag, gevoeligheid voor de zon 

Zelden voorkomende bijwerkingen: 

• Lage bloedwaarden 

• Afwijkingen in leverfunctie 

Cyclofosfamide: 

• Buikpijn 

• Misselijkheid 

• Braken 

• Vruchtbaarheid 

Zeldzaam: 

• Blaastoxiciteit 

• Hemorragische cystitis 

Anti-TNF 

• Infecties 

• Immunogeniciteit 

• Cytopenieën 

Zeldzaam: 

• Demyeliniserende aandoeningen 

 

OP0218-PARE: PREVENTATIVE MEDICINE THROUGH IDENTIFYING AND ADDRESSING 

COMORBIDITIES OF SPONDYLOARTHRITIS (SPA*) TO IMPROVE PATIENT OUTCOMES 

THROUGH PATIENT ORGANIZATION PARTNERSHIPS AND ALLIED HEALTHCARE OUTREACH 

by Wendy Gerhart (Canada)  

Achtergrond: Veel patiënten zijn zich niet bewust van de kans op co-morbiditeiten.  

Doelstelling: bepalen welk type en aantal co-morbiditeiten patiënten vaak opdoen naast 

hun SpA-aandoening. Dit zal helpen vast te stellen welke zorgverleners en 

patiëntenorganisaties meer met elkaar moeten samenwerken om zo een vroege diagnose 

en behandeling van SpA te stimuleren.  

Conclusie: Een aanzienlijk aantal patiënten met een SpA-aandoening heeft vaak meer dan 

één aandoening. Gemiddeld leven mensen met 4 verschillende co-morbiditeiten. Door 

middel van samenwerking met patiëntenorganisaties kunnen we mensen met SpA 

voorlichten en ondersteunen bij vaak voorkomende co-morbiditeiten. Hierdoor herkennen 

patiënten de eerste symptomen van een co-morbiditeit sneller en kan er ook sneller worden 

ingegrepen. Dit voorkomt ernstige schade of voorkomt dat de complicaties zich allemaal 

tegelijk voordoen. Uitbreiding van de samenwerking met gelieerde artsen in de 

gezondheidszorg via Canadese beroepsverenigingen, waaronder huisartsen, 

fysiotherapeuten, chiropractici, oogartsen en massagetherapeuten, kan reumatologen 

verder onderwijzen over SpA en bijkomende co-morbiditeiten.   

 

OP0219-PARE: LUPUS EUROPE YOUTH PANEL - WHAT WE LEARNED FROM YOUNG PEOPLE 

LIVING WITH LUPUS by Jeanette Andersen (Denmark) 
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Achtergrond: Sinds 2014 betrekt Lupus Europe patiëntpanels bij projecten. Circa 10 tot 12 

patiënten met Lupus uit heel Europa denken mee in projecten. Daarin worden ze begeleid 

door patiënt experts die zelf ook lupus hebben. In 2018 kwamen 10 Young (18-27) Europese 

Lupus patiënten (8 vrouwen, 2 mannen) met verschillende Lupus-types bijeen om 'Lupus en 

jeugd' te bespreken. 

Doelstellingen: Om jong zijn met lupus te begrijpen en om jonge lupus patiënten beter te 

kunnen opnemen in de actieplannen van lupus-groepen. 

Conclusie: de behoeften van jonge patiënten moeten op een meer ambitieuze manier 

worden aangepakt en met behulp van meer virtuele hulpmiddelen. Het schuldgevoel van 

jonge vrouwen met betrekking tot hun affectieve leven met hun partner moet verder 

worden onderzocht om hen vertrouwen en geruststelling te geven. 

 

15.30-17.00 uur Big data and the disruption of medical care 

 

The end of medicine as we know it by Harald Schmidt (Netherlands) 

We zijn op weg naar een paradigmaverschuiving in de geneeskundepraktijk. De ontwikkeling 

van nieuwe medicijnen zal steeds duurder worden en de return on investment zal 

verslechteren. Tegen 2029 zullen Big Pharma zoals we ze die nu kennen niet meer bestaan. 

In de toekomst zal het gezondheidszorgsysteem worden georganiseerd door 

ziektenetwerken. Medicatie zal zich meer richten op deze ziektenetwerken. 

 

SP0095: EULAR points to consider on Big Data by Joanna KEDRA (France) 

Achtergrond: Recente ontwikkelingen in big data mogelijkheden en kunstmatige 

intelligentie bieden grote kansen voor gezondheidsonderzoek. Dit is echter een opkomend 

gebied waar aanbevelingen nodig zijn. 

Doelstellingen: Het doel van dit project is om aanbevelingen te ontwikkelen voor het 

gebruik van big data d.m.v. modellering, machine learning en kunstmatige intelligentie in 

reumatische en musculoskeletale aandoeningen (RMDs). 

Conclusie: De EULAR-aanbevelingen bieden een kader voor het gebruik van big data bij 

onderzoek naar reuma.  

Overkoepelende principes: 

1. Voor alle big data zijn ethische overwegingen met betrekking tot privacy, 

vertrouwelijkheid, identiteit en transparantie van cruciaal belang. 

2. Big Data bieden grote mogelijkheden voor onderzoek naar reuma. 

3. Het uiteindelijke doel van het gebruik van big data bij reuma is het verbeteren van de 

gezondheid van mensen met reuma en de zorg voor mensen met reuma, inclusief de 

beoordeling, preventie, diagnose, behandeling en monitoring van reuma en co-

morbiditeiten. 

Punten om te overwegen: 

1. Het gebruik van mondiale en geharmoniseerde regels moet worden opgesteld om de 

interpretatie van big data te vergemakkelijken. 

2. Big data moeten vindbaar, toegankelijk, inter-operabel en herbruikbaar zijn. 

3. Open data-platforms zouden de voorkeur moeten hebben voor big data gerelateerd 

reuma. 
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4. Privacy by design moet worden toegepast op de verzameling, verwerking, opslag, analyse 

en interpretatie van big data. 

5. De verzameling, verwerking, opslag, analyse en interpretatie van big data moet worden 

bevorderd door interdisciplinaire samenwerking tussen biomedische-/gezondheid-/ 

levenswetenschappers, datawetenschappers, relevante clinici  en patiënten. 

6. De methoden die worden gebruikt om big data te analyseren, moeten expliciet en 

transparant worden vermeld in wetenschappelijke publicaties. 

7. Benchmarking van methoden voor big data die worden gebruikt in reuma-onderzoek 

moet worden aangemoedigd. 

8. Vóór de implementatie moeten conclusies en/of modellen uit big data onafhankelijk 

worden gevalideerd. 

9. Onderzoekers die big data gebruiken, moeten proactief de implementatie van 

bevindingen in de klinische praktijk overwegen. 

10. Interdisciplinaire training over big data-methoden in onderzoek naar reuma voor clinici, 

levenswetenschappers en data scientists moeten worden aangemoedigd. 

Implementatie moet worden aangemoedigd en de aandachtspunten moeten regelmatig 

worden bijgewerkt. 

 

Vrijdag 14 juni 2019 

 

10.15-11.45 uur PARE Abstract session I  (PARE) 

 

Edgar Stene Prize Winning Essay 2019: My ideal employer - Work without barriers for 

people with RMDs, Ovidiu Constantinescu (Romania) 

Ovidiu reciteerde zijn prijswinnend essay voor het publiek van PARE: 

https://www.eular.org/myUploadData/files/1st_ovidiu.pdf 

 

OP0283-PARE: A DUTCH RESEARCH AGENDA DEVELOPED BY PEOPLE WITH RMDs: WHAT 

ARE THE MAIN PROBLEMS PEOPLE WITH RMDs FACE AND WHAT ARE THEIR MAIN WISHES 

FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT? by Patricia Pennings MSc (Nationale Vereniging 

ReumaZorg Nederland, the Netherlands) 

Achtergrond: In Nederland is veel vooruitgang geboekt met betrekking tot de 

patiëntparticipatie in onderzoek. Steeds meer onderzoekers vinden hun weg naar 

patiëntenorganisaties voor samenwerking. Dit is ook het geval voor de Nationale Vereniging 

ReumaZorg Nederland, waar steeds meer onderzoekers de mening van onze patiënten-

experts vragen voor hun onderzoeksvoorstellen. Dit gebeurt echter meestal omdat 'vragen 

om het standpunt van de patiënt' een verplicht (laatste) onderdeel is van het 

indieningsproces van hun voorstel. ReumaZorg Nederland wil patiëntparticipatie in 

onderzoek naar een hoger niveau tillen. Een niveau waarop 'wat het belangrijkst is voor 

patiënten' mee wordt genomen nog voordat een onderzoeksvoorstel wordt geschreven. 

Alleen dan wordt de stem van de patiënt echt gehoord in het hart van een 

onderzoeksproject. 

Doelstellingen: Identificatie van de belangrijkste problemen waarmee mensen met reuma 

worden geconfronteerd in hun dagelijks leven en het stellen van prioriteiten in de wensen 
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die mensen met reuma hebben voor toekomstig onderzoek en ontwikkeling.  

Methoden: onafhankelijk en professioneel onderzoek was nodig om deze 

onderzoeksagenda te ontwikkelen. NIVEL, het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de 

Gezondheidszorg, voerde een 7 maanden durende onderzoeksproject uit, dat uit 

verschillende stappen bestond. Eerst werd een literatuuronderzoek uitgevoerd naar 

wetenschappelijke publicaties in PubMed, Embase en PsychInfo over zoekwoorden gericht 

op het leven met reuma, problemen en wensen van mensen met reuma en andere bekende 

onderzoeksagenda's voor mensen met reuma. De tweede stap bestond uit 3 focusgroep 

sessies met mensen met: Ontstekingsreuma (groep 1), Artrose en Fibromyalgie (groep 2) en 

Bindweefsel- en Systemische reuma (groep 3). Daarnaast werd een gecombineerde sessie 

met vertegenwoordigers van elke focusgroep (12 deelnemers) georganiseerd om de 

resultaten van de 3 focusgroepen te vergelijken en aan te vullen. In de derde stap werd een 

online enquête gehouden om te onderzoeken hoe deze problemen en onderzoekswensen 

worden erkend en geprioriteerd binnen de Nederlandse gemeenschap van mensen met 

reuma. Na de gegevensanalyse in stap 4 werd in stap 5 een sessie met belanghebbenden 

gehouden om de resultaten te bespreken tussen patiënten, onderzoekers, reumatologen en 

projectontwikkelaars. 

Resultaten:  

Van de 89 problemen die werden herkend, zijn de belangrijkste problemen waarmee 

mensen met reuma worden geconfronteerd: 

1. Onzekerheid over hun toekomst. 

2. Omgaan met vermoeidheid. 

3. Het omgaan met de onvoorspelbaarheid van reuma. 

4. Grenzen behouden/in balans blijven. 

5. Het omgaan met de impact van reuma op het sociale leven met familie en vrienden. 

Onder de 85 wensen voor onderzoek en ontwikkeling, zijn de belangrijkste wensen van 

mensen met reuma: 

1. Behandelingen van reuma anders dan chirurgie ontwikkelen. 

2. Een toegankelijk en betaalbaar netwerk van beweegactiviteiten ontwikkelen onder 

professionele supervisie. 

3. Om de oorzaak van ontstekingsreuma te onderzoeken. 

4. Onderzoek naar de oorzaak van vermoeidheid bij reuma en hoe hiermee om te gaan. 

5. Om alternatieve vormen van therapie en hun effect op specifieke types van reuma te 

onderzoeken. 

Alle resultaten werden beschreven in de eerste Nederlandse onderzoeksagenda gemaakt 

door mensen met reuma.  

Conclusie: Opmerkelijk is dat de belangrijkste problemen waarmee mensen geconfronteerd 

worden met reuma niet noodzakelijk dezelfde zijn als de wensen die zij hebben voor verder 

onderzoek of ontwikkeling. De problemen waarmee mensen te maken hebben, hebben te 

maken met het omgaan met reuma in het dagelijks leven, terwijl hun onderzoekswensen 

meer medisch zijn. Vermoeidheid is echter een probleem dat hoog geprioriteerd is als een 

probleem, evenals een onderwerp voor verder onderzoek. 
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OP0284-PARE: THE INFLUENCE OF FUNCTIONAL TRAINING AND PSYCHO-SOCIAL SUPPORT 

by Nenad Nedić (Serbia) 

Achtergrond: de behandeling van een chronische ziekte zoals reuma, houdt het gebruik in 

van geneesmiddelen en niet-medicamenteuze behandelingen (bewegen, gezonder eten, 

betere slaap hygiëne). Cardiovasculaire aandoeningen zijn de meest voorkomende oorzaak 

van een kortere levensduur van mensen met reuma. Geen enkele chemische medicatie kan 

fysieke activiteit vervangen. Verschillende vormen van fysieke activiteit bij reuma worden 

aanbevolen, zoals wandelen, zwemmen en functionele training. Tegenwoordig is bekend dat 

matige fysieke activiteit helpt vermoeidheid te verminderen, spieren en botten te 

versterken, de flexibiliteit en het uithoudingsvermogen van de gewrichten te verbeteren en 

de algemene gezondheid te verbeteren. Het is noodzakelijk om de beste combinatie van rust 

en actie te vinden om misvormingen van de gewrichten en de ontwikkeling van handicaps 

tegen te gaan en om de kwaliteit van leven en de mentale gezondheid van patiënten met 

reuma te verbeteren.  

Doelen: 

1. Door Cigong te beoefenen, wordt een toename van het bewegingsvolume in het gewricht, 

het versterken van gewrichtsspieren en de verbetering van algemene conditie, 

pijnverlichting en vermoeidheidsvermindering bereikt en het helpt patiënten  om zich beter 

te voelen. 

2. Het doel van Yoga is om alle obstakels die in de weg staan te verwijderen, de functie van 

lichaam en geest te herstellen en innerlijke vrede te bereiken. 

3. Het veranderen van de psychologische toestand tijdens het sporten leidt ook tot een 

positieve manier van denken. 

4. Psychosociale en fysieke ondersteuning voor mensen met reuma. 

Conclusie: het beoefenen van cigong, yoga en psychosociale ondersteuningsworkshops 

helpen patiënten zich beter te voelen. Het veranderen van de psychologische toestand 

tijdens het sporten leidde ook tot een positieve manier van denken. Dit alles verhoogde de 

effectiviteit van medicamenteuze behandeling en verbeterde de kwaliteit van leven van 

mensen met reuma. 

 

OP0285-PARE: SARCOPENIA IN PATIENTS WITH RHEUMATIC DISEASES by Jürgen Clausen 

(Germany) 

Sarcopenie is een progressieve spieraandoening en wordt gedefinieerd als een toestand van: 

• Verminderde spierfunctie: 

o Verminderde spierkracht 

o Verminderde spierprestaties 

• Verminderde spiermassa 

Prominente risicofactoren voor de ontwikkeling van sarcopenie zijn: 

• Gebrek aan lichaamsbeweging 

• Onbeweeglijkheid 

• Chronische ontsteking 

• Ondervoeding 

• Hormonale stoornissen 

Gezien de eerste drie risicofactoren lopen mensen met reuma meer risico op het 
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ontwikkelen van sarcopenie. Het is een ziektebeeld dat meer moet worden aangepakt door 

reumapatiëntenorganisaties. 

 

OP0286-PARE: DEVELOPING A VIRTUAL ASSISTANT TO PROMOTE EDUCATION ON 

OSTEOARTHRITIS by Elsa Mateus (Portugal) 

Achtergrond: Artrose (OA) is een van de meest voorkomende chronische reumatische 

aandoeningen (24% in Portugal, volgens de Portugese Society of Rheumatology). Optimaal 

beheer van OA vereist actieve patiënt participatie. Een recente systematische review 

concludeerde dat meer effectieve voorlichting nodig is voor OA-patiënten. 

Doelstellingen: Een webapplicatie ontwikkelen om onderwijs aan zorgverleners en mensen 

met OA te ondersteunen. 

Conclusie: de ontwikkeling van een virtuele webapplicatie om onderwijs over OA te 

bevorderen. Toekomstig werk omvat het testen van de applicatie met experts en patiënten. 

 

OP0288-PARE: WHAT DO YOUNG PEOPLE THINK ABOUT CONTINUOUS DATA COLLECTION 

IN CLINICAL RESEARCH AND THE TYPES OF ELECTRONIC DEVICES? by Laura Lunt (United 

Kingdom) 

Achtergrond: Het gebruik van draagbare apparaten is van toenemend belang om continue 

gegevensverzameling mogelijk te maken voor geneesmiddelenonderzoek.  

Doel: Het rapporteren van de meningen van jongeren over het ontwerp van de draagbare 

apparaten en het gebruik van de continue gegevensverzameling voor een toekomstig 

klinisch geneesmiddelenonderzoek voor juveniele idiopathische artritis (JIA). 

Conclusie: jonge mensen hebben een duidelijke mening over wat ze leuk en niet leuk vinden 

aan draagbare apparaten voor het verzamelen van gegevens. Naast persoonlijke voorkeuren 

werden leeftijdsgebonden overwegingen benadrukt door de jongeren. 

De eerste gedachten over het verzamelen van gegevens voor onderzoek via devices: 

• Kun je het apparaat na het onderzoek nog gebruiken? 

• Schending van de privacy? 

• Hoe werkt het precies? 

• Creepy? 

• Wie heeft toegang tot de gegevens? 

• Hoe worden de gegevens opgeslagen? 

• Kan ik alleen bij mijn gegevens of ook mijn ouders? 

Samenvatting: 

• Jongeren zijn nieuwsgierig naar continue gegevensverzameling via portable devices en 

stellen belangrijke vragen. 

• Er zijn genderverschillen in voorkeuren voor aspecten van portable devices; voor meisjes is 

het belangrijk hoe het apparaat eruit ziet, voor jongens is het belangrijk dat gaming-functies 

ook worden toegevoegd. 

• Er zijn persoonlijke en leeftijdsspecifieke voorkeuren. 

Daarom is het noodzakelijk om jonge mensen in een vroeg stadium bij het onderzoek naar 

portable devices te betrekken. 
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OP0289-PARE: THE ROLE OF PATIENT ORGANISATIONS ON THE EDUCATION AND 

ESTABLISHMENT OF RHEUMATOLOGY NURSE by Androulla Phoka Charalambous (Cyprus) 

Achtergrond: de reumaverpleegkundige is een verpleegkundige met een specialisme op het 

gebied van reumatologie die mensen met reuma helpt zo zelfstandig mogelijk te leven. Een 

groot deel van de taak van de reumaverpleegkundige is om patiënten met reuma te helpen 

om hun pijn los te laten en hun symptomen te beheersen. In Europa wordt het gebruik van 

reumaverpleegkundigen voor de behandeling van reuma steeds populairder. In Cyprus is dit 

niet het geval. Dat is de reden waarom de reumapatiëntenorganisatie van Cyprus de 

overheid aanspoort om de reumaverpleegkundige te introduceren in het zorgstelsel. 

Doelstelling: het ministerie van Cyprus weigert toestemming te geven voor het opleiden en 

financieren van een reumaverpleegkundigen zolang de meerwaarde ervan niet is 

aangetoond. De reumapatiëntenorganisatie van Cyprus wilde deze meerwaarde wel 

aantonen. Zij introduceerde daarom zelf de "Nurse Education on Rheumatology". 

Resultaten: de organisatie had vele vergaderingen met de Government Nursing Services. Zij 

raakten erg enthousiast over het introduceren van een nieuw onderwijsprogramma voor 

reuma. Na een aantal bijeenkomsten was het programma klaar. De titel van het educatieve 

programma: "Patiëntenzorg met reumatische aandoeningen". Duur van de training: 3 

maanden, 1 dag per week, met 3 dagen Clinical Exercise op polikliniek reumatologie en 1 dag 

op de afdeling Care - voorbereiding en levering van biologische en biosimilar factoren. 

Patiëntenorganisatie gaven 5 hoorcolleges en workshops tijdens de training. Het onderwijs 

vond plaats van oktober tot december 2018. 27 Verpleegkundigen zijn opgeleid. De 

patiëntenorganisatie voerde een enquête uit onder de deelnemers en de resultaten zijn zeer 

bemoedigend om de pogingen voort te zetten om de reumatologie-verpleegkundige te 

implementeren in de poliklinische en klinische reumatologiecentra van het land. Op de 

vraag: "Ben je na je opleiding geïnteresseerd om als reumaverpleegkundige te gaan werken 

in een reumatologie-kliniek? antwoordden alle deelnemers volmondig: Ja.  

Conclusie: het belang van de betrokkenheid van verpleegkundigen bij de behandeling van 

reumatische aandoeningen is enorm. Dit is aangetoond in Europa. Onze organisatie toont de 

belangrijke rol van reumaverpleegkundigen voor het bereiken van de maximale resultaten 

bij de behandeling van reumapatiënten.  

 

12.00-13.30 uur  F14: PARE poster tour II (PARE) 

 

PARE0011: PILOTING THE FIRST PATIENT PARTNERS PROGRAM FOR AXIAL 

SPONDYLOARTHRITIS: THE JOURNEY OF BELGIAN PATIENTS TO BECOME EXPERT TEACHERS 

IN RHEUMATOLOGY by Jahel Roels (Belgium) 

Achtergrond: Patiënten met axiale spondyloartritis (axSpA) werden getraind om 

ervaringsgerichte workshops te geven aan medische studenten, huisartsen, 

fysiotherapeuten en andere zorgverleners met betrekking tot axSpA. De belangrijkste 

doelstellingen van deze workshops zijn het verbeteren van de vroegtijdige diagnose en het 

vergroten van de bekendheid van axSpA in de medische sector. Het vervullen van een 

deskundige rol als patiënt vereist echter een uitgebreide opleiding. 

Doelstellingen: Het opleidingsprogramma in detail beschrijven en zowel de minder 

succesvolle als de optimale implementatiestappen die tot nu toe zijn genomen, illustreren. 
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Methoden: In de eerste iteratie is het trainingsprogramma ontwikkeld als een resourceboek 

met een curriculum, aanzienlijke hoeveelheden huiswerk, zonder voldoende tijd voor 

praktische oefeningen. Dit resulteerde in een drop-out van een groot deel van de cursisten. 

Daarna is de trainingsmethode aangepast door succesvolle delen van de aanpak van The 

Patient Partner ® Program for Rheumatoid Arthritis (gelanceerd in 1999) te kopiëren. Ook 

zijn er meer concrete trainingsmogelijkheden toegevoegd via een DVD die het volledige 

cursus- en trainingsmateriaal demonstreert, evenals het aanbieden van praktijkgerichte 

trainingen tijdens een driedaagse overnachting. Naast het creëren van mogelijkheden om 

intensief met elkaar te oefenen, was er ook meer tijd voor informele contacten en was er 

ruimte voor een goede groepsdynamiek. Er is dus veel tijd voor het delen met patiënten met 

een vergelijkbare gezondheidsachtergrond. Er werd een comfortabele omgeving gecreëerd 

voor de kandidaten, waardoor ze een volledig proces kunnen doorlopen en voldoende tijd 

hebben om alle onderdelen van het programma te trainen. 

Resultaten: Op 22 februari 2018 zijn vijf nieuwe SpA-patiënten met de opleiding begonnen, 

die alle vijf de opleiding met succes hebben afgerond op 2 juni 2018. Op een eerste 

kennismakingsavond probeerden de trainers meer te weten te komen over de motivatie van 

de cursisten, terwijl in een individueel interview een reumatoloog de kandidaten 

geruststelde dat ze de juiste diagnose hadden, omdat hun verhaal consistent zou moeten 

zijn. De geselecteerde kandidaten ontvingen deel 1 van het trainingshandboek per post en 

ze werden uitgenodigd om de terminologie en de anatomie, gerelateerd aan hun ziekte, 

grondig te bestuderen. 

Tijdens de eerste volledige dag van de training namen de trainers de tijd om deze 

terminologie en anatomie uit te leggen. Later vormde dit de bouwstenen van de cursus. De 

trainers sloten deze eerste dag af met het demonstreren van de geschiedenis en vroegen de 

cursisten om thuis hun persoonlijk medisch dossier te bestuderen. 

Op dag 2 werd eerst het huiswerk van de vorige dag besproken, gevolgd door bijbehorende 

oefeningen. Dag 2 werd afgesloten met de demonstratie van het klinisch onderzoek. 

Het trainingsprogramma werd afgesloten met drie dagen met overnachting. Tijdens deze 

dagen werden veel praktische oefeningen van het klinisch onderzoek georganiseerd, gevolgd 

door een discussie over de impact van de ziekte en het belang van actieve deelname. Het 

programma werd afgesloten met een algemene repetitie en een schriftelijke en een 

mondelinge test om te evalueren hoe elke cursist dit alles had geassimileerd. 

Conclusie: In het trainingsprogramma PPP SpA leren de cursisten een uniform en 

academisch correct verhaal te vertellen. Dit omvat een nauwkeurige afname van de 

geschiedenis en een correct klinisch onderzoek, versterkt door de persoonlijke geschiedenis 

van de patiëntpartner. Bovendien helpt het hele proces elke Patiënt Partner om een beter 

inzicht te krijgen in zijn of haar eigen ziekte, om beter om te gaan met de ziekte en om meer 

vaardigheden te ontwikkelen in de dialoog met de artsen. De ervaren positieve feedback van 

de cursisten na elke cursus is de beste motivatie om door te gaan met deze aanpak. 

 

PARE0013: EDUCATING PEOPLE WITH RMDS TO FOLLOW A CORRECT DIET: AN 

INNOVATIVE 3 STEPS PROJECT by UGO VIORA (Italy) 

Achtergrond: Patiëntenverenigingen in Italië en in alle Europese landen spelen niet alleen 

een belangrijke rol in het versterken van de positie van mensen met reumatische en 
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spierziekte (RMDs), maar ook in het opleiden van hen tot nieuwe, gezondere leefstijlen en 

het begrijpen van lichaamsbeweging en voeding. 

In Italië maakt de speciale relatie tussen mensen en voedsel ons werk moeilijker dan in 

andere landen en het moet nieuwe manieren uitproberen om mensen met RMDs naar een 

correct dieet te leiden zonder dat ze zich anders voelen dan de gezonde bevolking. 

Doelstellingen: 

- Patiënten, hun familie & zorgverleners en de samenleving bewust maken van het belang 

van het volgen van een correct dieet om een deel van de schade die gerelateerd kan zijn aan 

reumatische aandoeningen te voorkomen; 

- patiënten en hun familie bewust te maken van het belang om een beroep te doen op 

deskundigen bij het opstellen van een correct dieet; 

- om mensen met RMDs op te voeden tot een correct dieet en een gezonde levensstijl, door 

hen te laten zien dat het mogelijk is om maaltijden te eten, die smakelijk zijn en er ook mooi 

uitzien, zelfs als ze een passend en gezond regime volgen. 

Methoden: STAP 1 - ANMAR publiceerde "RMDs en dieet". Het boekje geschreven door dr. 

Annalisa Olivotti, bioloog en voedingsdeskundige, bevat alle onderwerpen met betrekking 

tot dieet en RMDs; ook de positie van de reumatoloog en enkele suggesties van patiënten 

zijn aanwezig. Het boekje is verstuurd naar alle mensen die het ANMAR magazine "Sinergia" 

ontvangen en was gratis beschikbaar in alle ANMAR evenementen en op de website. 

STAP 2 - Sinds september 2018 heeft ANMAR, via de regionale verenigingen, een reeks 

evenementen georganiseerd om de hele bevolking en vooral de patiënten, hun families en 

zorgverleners, op te voeden om een gezond dieet te volgen, als eerste hulp bij de 

farmacologische therapieën. 

STAP 3 - Om het educatieve traject van elke bijeenkomst af te ronden, kunnen alle 

deelnemers ervaren hoe leuk het is om op een gezonde manier te eten, door een diner te 

laten bereiden door lokale chef-koks die eerder een complete lijst hebben ontvangen met de 

meest geschikte voedingsmiddelen voor een goede voeding voor mensen met RMDs. 

Resultaten: Het project loopt nog steeds: tegenwoordig kunnen we deze gegevens 

doorverwijzen: 

- 15.000 exemplaren van het boekje "RMDs and Diet" werden gepubliceerd en verspreid. 

- Er werden 5 bijeenkomsten georganiseerd, die in totaal 450 personen rechtstreeks 

benaderen. 

- Alle deelnemers waarderen de gezonde menu's die in de avonduren worden gekookt. 

- 54 nieuwe recepten zijn verstuurd naar de regionale vereniging van Piemonte, leider van 

het project. 

- Met behulp van een "gratis - aanbieding" verzoek om te genieten van het diner, kan het 

project ook een goede manier van fondsenwerving worden voor de regionale vereniging 

organisator. 

Conclusie: De verzamelde gegevens lijken te bevestigen dat dit een geschikte manier kan zijn 

om de Italiaanse culturele kloof te overbruggen die leidt tot het levensdieet als een slechte 

en deprimerende levensstijl, want in Italië is eten niet alleen een manier om zich te voeden, 

maar ook een plezierig moment. 

We hopen dat verdere gegevens deze eerste indrukken zullen afdwingen en dit zeker zullen 

bevestigen. 
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PARE0014: PATIENT VOICE IN GOUT – A EUROPEAN PATIENT SURVEY TO UNDERSTAND 

THE NEEDS OF PEOPLE LIVING WITH GOUT by Ana Vieira (Portugal) 

Achtergrond: Jicht is een van de meest voorkomende vormen van inflammatoire artritis in 

Europa, maar het bewustzijn ervan is relatief laag. Er is weinig informatie beschikbaar over 

de gevolgen van jicht voor patiënten en meer in het algemeen voor de samenleving. 

Doelstellingen: Jichtpatiënten een stem geven om de impact van de ziekte op hun leven 

beter te begrijpen. 

Methoden: Van juni tot september 2018 werden jichtpatiënten uit 14 Europese landen 

uitgenodigd om een 15 minuten durende online enquête in te vullen. Volwassen (18+) 

patiënten met de diagnose jicht die aan de criteria voldeden en de enquête afmaakten, 

werden in de analyse opgenomen. Het ontwerp en de inhoud van de enquête zijn samen 

met verschillende patiënten en klinische deskundigen ontwikkeld om ervoor te zorgen dat 

de meest relevante aspecten van de ziekte aan bod komen. De vragenlijst werd vertaald in 

11 verschillende talen en gecontroleerd op het gebruik van patiëntvriendelijke taal. 

Patiënten werden gerekruteerd via patiëntenverenigingen, folders voor artsen en online 

consumentenonderzoekspanels om het beoogde aantal patiënten te bereiken. 

Resultaten: 1.100 jichtpatiënten vulden het onderzoek in, 78% van de respondenten was 

man en 22% vrouw. De gemiddelde leeftijd van de deelnemende patiënten was 55 jaar, 56% 

werkte of studeerde. De gemiddelde leeftijd van de patiënten bij de diagnose was 45 jaar en 

38% werd gediagnosticeerd tijdens hun eerste flare. De patiënten hadden gemiddeld 2,9 

fakkels per jaar en de lengte van hun laatste fakkel was gemiddeld 5 dagen. 84% van de 

patiënten had matige tot ernstige pijn met hun meest recente fakkel, 63% had ernstige pijn 

met hun ergste fakkel ooit. Patiënten meldden dat jicht een significante invloed heeft op 

hun dagelijkse activiteiten: op hun vermogen om te lopen (59%), veranderingen in de 

stemming en het geestelijk welzijn (43%) en moeilijkheden met betrekking tot hun partner 

(26%). 27% van de patiënten rapporteerde dat hun gevoel van eigenwaarde is gedaald. 

Ongemak (53% van de patiënten), kwelling (37%) en frustratie (32%) waren de woorden die 

patiënten het vaakst in verband brengen met jicht. 10% van de patiënten (of een familielid) 

is met pensioen gegaan of heeft een baan verloren vanwege hun jicht. 

Ondanks de melding van deze niet-significante gevolgen van jicht voor hun leven, zegt 79% 

van de patiënten tevreden te zijn met hun huidige behandeling. Twee derde (68%) van de 

jongere patiënten (18-35 jaar) gaf echter aan tevreden te zijn met hun huidige behandeling. 

69% van de jichtpatiënten vindt dat ze een open en betrouwbare relatie hebben met hun 

arts. Maar 42% van de patiënten vertelde hun arts over <50% van hun fakkels in het jaar. 

Meer dan een kwart van de jichtpatiënten die 5 of meer fakkels hebben gehad, vinden dat 

ze de tijd van hun arts verspillen. 60% van de patiënten zei dat ze niets of heel weinig weten 

over hun aandoening, en 94% van de patiënten gaf aan dat er bij het grote publiek geen of 

heel weinig kennis is over jicht. 

Conclusie: De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat jicht niet alleen een significante 

impact heeft op patiënten, maar ook op hun familie en de maatschappij. Jicht lijkt te leiden 

tot stigmatisering en veel patiënten kunnen zich schuldig voelen over hun leefstijlkeuzes. Er 

moeten maatregelen worden genomen om de ontevredenheid van patiënten te beheersen 

en hen aan te moedigen hun stem te laten horen om te vragen om een beter beheer van de 

ziekte. Het lijkt dringend noodzakelijk om zowel de patiënten als het grote publiek te 
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informeren over de ernst van jicht en de last voor de patiënten en hun familie. De resultaten 

van dit onderzoek zullen worden gebruikt voor de communicatie met professionals in de 

gezondheidszorg om beter tegemoet te komen aan de onvervulde behoeften van patiënten. 

 

PARE0015: EMOTIONAL HEALTH AND WELL-BEING MATTERS by Ailsa Bosworth (United 

Kingdom) 

Achtergrond: De meest voorkomende co-morbiditeiten bij mensen met RA zijn psychische 

aandoeningen, zoals depressie en angst, zoals blijkt uit eerdere onderzoeken en rapporten 

van het NRAS. NRAS begrijpt ook, door de interactie met haar leden in het Verenigd 

Koninkrijk, dat geestelijke gezondheid en welzijn belangrijke kwesties zijn voor mensen met 

RA en JIA. NRAS werkte daarom samen met de City University om een onderzoek te doen 

naar het effect van RA en volwassen JIA op de geestelijke gezondheid. 

Doelstellingen: Het onderzoeken van de psychologische impact van reumatoïde artritis (RA) 

en Juveniele Idiopathische Artritis (JIA), samen met alle psychologische steun die mensen 

hebben ontvangen of zouden willen hebben, om de angst, emoties en stress die gepaard 

gaan met het gediagnosticeerd worden met en het leven met RA of JIA en de behandeling 

ervan, te helpen beheersen. 

Methoden: Na een focusgroep die begin 2018 in Centraal Londen werd gehouden met een 

dozijn NRAS-leden, ontwierpen NRAS en de City University een enquête om een reeks 

aspecten met betrekking tot emotionele gezondheid en welzijn te bekijken, inclusief 

gevalideerde vragenlijsten om gegevens te vergelijken met bestaand onderzoek. Het 

onderzoek was open tussen mei en juli 2018, met deelnemers die werden geworven via 

NRAS-nieuwsbrieven, sociale-mediaplatforms, het NRAS HealthUnlocked-forum en via 

professionals uit de gezondheidszorg op reumatologie-afdelingen. In totaal namen 1.999 

mensen deel aan het onderzoek en een uiteindelijke steekproef van 1.650 mensen werd 

gebruikt voor de analyse. 

Resultaten: Uit het onderzoek bleek dat mensen met RA en volwassen JIA minder tevreden 

waren met hun leven, geloofden dat de dingen in hun leven minder de moeite waard waren 

en minder gelukkig waren. Het percentage mensen dat slecht scoorde op 

levenstevredenheid en levenswaarde was bij mensen met RA en volwassen JIA meer dan 7 

keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. Desondanks bleek uit het onderzoek dat 2 op de 5 

mensen nooit door een gezondheidsprofessional was gevraagd naar hun emotionele en 

psychologische welzijn, en dat 1 op de 3 mensen die steun hadden gevraagd of gekregen, die 

steun nooit hadden gekregen. Positieve ervaringen die respondenten met psychologische 

ondersteuning delen, zoals huisartsen en reumatologen die zeer ondersteunend zijn, het 

belang van familie en diensten die NRAS biedt, tonen de voordelen aan van goede en 

passende ondersteuning die beschikbaar is. Negatieve ervaringen, zoals een gebrek aan 

begrip van de gezondheidsprofessional voor mentale gezondheid, een gebrek aan begrip van 

RA door hulpverleners en een gebrek aan gepersonaliseerde zorg, tonen aan dat er in de 

toekomst werk moet worden verricht om mensen met RA en volwassen JIA adequaat te 

ondersteunen. 

Conclusie: Het onderzoek heeft aangetoond dat er behoefte is aan effectievere 

zelfmanagementtechnieken voor zowel emotioneel als fysiek welzijn, wat uiteindelijk zal 

leiden tot betere gezondheidsresultaten. In lijn met de NICE-richtlijnen is er behoefte aan 
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andere aanvullende ondersteuning, zoals de beschikbaarheid van cognitieve 

gedragstherapie en de implementatie van beoordelingen van de geestelijke gezondheid en 

het welzijn bij de jaarlijkse evaluatie. Verder onderzoek is nodig naar specifieke gebieden, 

zoals ongelijkheden in de gezondheid en waarom mensen met ernstige geestelijke 

gezondheidsproblemen een slechtere ziekteactiviteit ervaren, het begrijpen waarom 

volwassenen met JIA een slechtere levenskwaliteit hebben dan mensen met RA, en het 

begrijpen van de impact van psychologische interventies voor mensen met een volwassen 

JIA. 

 

PARE0016: IMPACT OF AXIAL SPONDYLOARTHRITIS ON PATIENTS’ PROFESSIONAL LIFE: 

RESULTS FROM THE ONLINE SURVEY EMAS OF 638 FRENCH PATIENTS by LAURENT 

GRANGE (France) 

Achtergrond: Axiale spondyloartritis (axSpA) kan leiden tot functionele beperking en 

arbeidsongeschiktheid. Er zijn echter weinig gegevens in het tijdperk van de biologie. 

Doelstellingen: Het doel van deze analyse was om de impact van axSpA op het beroepsleven 

te evalueren. 

Methoden: Tussen december 2017 en februari 2018 hebben patiënten die voor axSpA zijn 

gevolgd door hun reumatoloog of aangesloten bij de Franse patiëntenvereniging AFLAR, en 

zelfrapportage axSpA, deelgenomen aan de European Map of Axial Spondyloarthritis (EMAS) 

cross-sectional patient survey1. Socio-demografie (leeftijd, geslacht, relatiestatus, 

opleidingsniveau, jobstatus), ziekteactiviteit (BASDAI) en de impact van axSpA op het 

beroepsleven (jobkeuze, werkuren, ziekteverlof, werkloosheid en relatie met collega's) 

werden verzameld. De deelnemers die op het moment van de enquête in dienst waren en 

werkten, werden gegroepeerd als "tewerkgesteld" en degenen die in dienst waren of 

tijdelijk met ziekteverlof waren of studenten op het moment van de enquête als "actief". De 

ontbrekende gegevens werden niet toegerekend en de analyses waren beschrijvend. 

Resultaten: In Frankrijk namen 638 personen (gemiddelde leeftijd 41,5 ± 11,1 jaar, 77% 

vrouwen, gemiddelde ziekteduur 6,9 ± 8,2 jaar, gemiddelde BASDAI 5,9 ± 1,7 jaar) deel aan 

het onderzoek. Ongeveer de helft van hen (51%) had een universitair diploma. Op het 

moment van de enquête had 54% een baan, 26% tijdelijk of permanent ziekteverlof, 7% 

werklozen, 6% gepensioneerden, 5% huisvrouwen en 2% studenten. In totaal ontvingen 176 

(28%) een sociale compensatie voor een handicap of een handicap als gevolg van hun axSpA. 

Wat de werknemers betreft (n=331) waren 50% ongeschoolde arbeiders, 15% had een 

tussenliggend beroep en 23% een witteboordenbaan. De meerderheid (73%) meldde de 

afgelopen 12 maanden problemen met betrekking tot axSpA, zoals ziekteverzuim (60%), 

vermindering van of problemen met het vervullen van werkuren (62%) of ontbrekende 

werkuren voor gezondheidsafspraken (33%). Van de patiënten met tijdelijk ziekteverlof 

(n=72), meldde 92% dat dit het gevolg was van hun axSpA en de gemiddelde duur van hun 

tijdelijk ziekteverlof in de laatste 12 maanden was 5,4±4,0 maanden. Gezien de actieve 

personen (n=418), verklaarde 39% dat hun relaties met hun collega's op het werk slechter 

waren sinds hun axSpA. AxSpA had ook 55% van hen beïnvloed in hun beroepskeuze en 

dreef 44% om hun werkplek aan te passen en 34% om naar een andere baan over te 

stappen. Tot slot gaf 62% aan bang te zijn voor het verlies van hun baan vanwege axSpA. 
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Conclusie: In dit onderzoek bij 638 jonge axSpA-patiënten was 66% van de deelnemers 

actief; de impact van de ziekte op het beroepsleven werd als belangrijk beschreven en had 

vaak gevolgen, waaronder permanent ziekteverzuim of werkloosheid. Deze aspecten van 

axSpA moeten beter worden beoordeeld. 

 

13.30-15.00 uur Benefits of involving patients in health assessment (clinical) 

 

SP0127: Patient engagement within the European Medicines Agency by Nathalie Bere 

(United Kingdom) 

De European Medicine Agency (EMA) is een Europese instantie die de geneesmiddelen in de 

Europese Unie moet evalueren en controleren. De EMA is al vele jaren betrokken bij 

patiënten en consumenten en de betrokkenheid van patiënten is een integraal onderdeel 

van het werk bij EMA, met een breed scala aan mogelijkheden om de stem van de patiënt op 

te nemen in verschillende stadia van het geneesmiddelen-goedkeuringsproces.  

De perspectieven van patiënten vormen een aanvulling op de wetenschappelijke gegevens 

binnen EMA-beoordelingen; patiëntexperts leveren input op voorgestelde 

protocolontwerpen, nemen deel aan expertbijeenkomsten en voeren schriftelijk overleg 

over geneesmiddelenevaluatie. Zij zijn stemgerechtigde leden van de EMA-comités en 

beoordelen de medische informatie die voor het publiek is geschreven.  

Geneesmiddelen kunnen op twee manieren een vergunning krijgen: gecentraliseerd en via 

nationale procedures (via lidstaten). Vrijwel alle medicijnen in Europa moeten door de EMA 

worden goedgekeurd om op de markt te worden toegelaten. Het betrekken van de patiënt 

bij de EMA begon in eerste instantie met een eenvoudig dialoog en eindigde in een formeel 

systeem. Er zijn verschillende stadia waarin patiënten kunnen worden betrokken: pre-

submission, evaluatie en post-marketing onderzoek. In de afgelopen jaren zijn meer dan 900 

patiënten betrokken geweest in verschillende activiteiten. 

De patiënten en consumenten werkgroep vormt een uniek platform. Patiënten zijn 

betrokken via verschillende methodologieën. En patiënten worden op verschillende 

manieren ondersteund. Elke organisatie kan zich registreren voor betrokkenheid, maar ook 

individuen kunnen zich aanmelden. Ongeveer 50% van de opmerkingen van patiënten wordt 

in aanmerking genomen. 

Gebieden van patiënten betrokkenheid: 

• Welke gegevens moeten worden verzameld?  

(welk type PROS moeten worden gebruikt in onderzoek?) 

• Beslissingsproblemen  

(helpen bij het definiëren van de onderzoeksvraag, beoordelen van aanbevelingen) 

• Wetenschappelijke beoordeling en analyse  

• Waarde (hoe belangrijk is een bepaald resultaat ten opzichte van een ander? Gebruik van 

de ervaringen van de patiënt om deze criteria te helpen opstellen.) 

• Aanbeveling (beoordelen en feedback geven) 

• Besluit (bepalende rol: zijn besluiten in overeenstemming met aanbevelingen?) 

• Governance (patiënten kunnen bijdragen aan de evaluatie van processen waar het 

patiëntperspectief is meegenomen.) 

Uitdagingen: 
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• Gebrek aan een overeengekomen methode om patiëntgegevens te verkrijgen. 

• Niet weten in welk stadium de betrokkenheid van de patiënt nodig en het nuttigst is. 

• Patiëntbetrokkenheid wordt soms als tijdintensief gezien en er is een gebrek aan capaciteit 

bij begeleiding van patiënten door patiëntenorganisaties. 

• Hoge tot matige betrokkenheid wordt vooral gezien in de fasen van verspreiding, 

beoordeling, productie van informatie en externe beoordelingen. Lage tot geen 

betrokkenheid wordt gezien in de fasen van identificatie, filtratie en prioritering. 

Conclusies: 

Patiënten: 

• Brengen alledaagse aspecten van het leven met een ziekte in wetenschappelijke discussies 

• Helpt de kloof te overbruggen tussen klinische onderzoeksgegevens en gegevens uit de 

echte wereld 

• Vergroot transparantie, bewustzijn en begrip 

Bezig met een stapsgewijze aanpak; leer samen welk formaat het beste werkt: 

• Definieer rollen, deel verwachtingen, geef feedback. 

• Zorg voor betrokkenheid naar elkaar toe. 

Iedereen heeft een rol te spelen om ervoor te zorgen dat betrokkenheid plaatsvindt. 

Betrokkenheid bij patiënten leidt tot meer zinvolle resultaten. 

 

SP0128: The various roles of patient participation in HTA by the example of IQWIG by 

Virginia Seiffart (Germany) 

Achtergrond: Het Instituut voor Kwaliteit en Efficiëntie in de Gezondheidszorg (IQWiG) is 

een professioneel onafhankelijk wetenschappelijk instituut opgericht in het kader van de 

Duitse hervorming van de gezondheidszorg in 2004. IQWiG biedt uitkeringsanalyses met 

betrekking tot de wettelijke ziekteverzekeringsdiensten. Tot zijn verantwoordelijkheden 

behoren onder meer het opstellen van wetenschappelijke rapporten, adviezen van 

deskundigen en opmerkingen over kwaliteits- en efficiëntiekwesties rekening houdend met 

leeftijd, geslacht en persoonlijke omstandigheden. 

Doelstellingen: Het doel van deze presentatie is om een overzicht te geven van 

verschillende paden van betrokkenheid van patiënten en getroffen personen bij IQWiG. 

Conclusie: aangezien vertegenwoordigers van patiënten soms zelf geen patiënt zijn en niet 

direct rekening kunnen houden met symptomen of hun impact op de kwaliteit van leven, ligt 

de nadruk op het betrekken van direct betrokkenen. Verschillende beoordelingen vereisen 

verschillende soorten betrokkenheid, afhankelijk van de beschikbare tijd en de 

vertrouwelijkheid van het onderwerp. 

 

SP0129: A patient’s view on patient involvement by Souzi Makri (Cyprus) 

Achtergrond: Health Technology Assessment (HTA) zoals gedefinieerd door EUPATI: Health 

technology assessment is bedoeld om de besluitvorming door beleidsmakers in de 

gezondheidszorg te ondersteunen. Wij bevelen een nauwe samenwerking aan tussen de 

verschillende belanghebbenden, waaronder organisaties van zorgverleners, patiënten- en 

consumentenorganisaties, wetenschappelijke en academische genootschappen, 

regelgevende instanties, HTA-organen en de farmaceutische industrie. De ervaring tot nu 

toe laat zien dat de betrokkenheid van patiënten heeft geleid tot meer transparantie, 
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vertrouwen en wederzijds respect tussen hen en andere belanghebbenden. Erkend wordt 

dat de bijdrage van patiënten aan de ontdekking, ontwikkeling en evaluatie van 

geneesmiddelen de kwaliteit van het beschikbare bewijsmateriaal en de beschikbare 

meningen verrijkt.  

Doelstellingen: de besluitvorming door beleidsmakers in de gezondheidszorg te 

ondersteunen door middel van de inbreng van het patiëntperspectief. 

Resultaten: er zijn volgens de drie stakeholders vier grote uitdagingen om patiënten bij HTA 

te betrekken: (1) gebrek aan een overeengekomen en goede methode om patiëntgegevens 

te verkrijgen / verstrekken, (2) niet weten in welke fase patiëntbetrokkenheid nodig is en 

het meest nuttig, (3) het proces van betrokkenheid van de patiënt is tijdrovend, en (4) 

gebrek aan capaciteit (HTA-agentschappen, besluitvormende instanties, 

patiëntenorganisaties). Deze thema's vertegenwoordigen alle verschillende vormen van 

capaciteit die aanwezig moeten zijn voor een zinvolle betrokkenheid van de patiënt bij HTA.  

Conclusies: De rol van de patiënt is erg belangrijk in HTA in alle aspecten van het proces. 

Omdat het leven en de gezondheidstoestand van patiënten door nieuwe technologie zullen 

worden beïnvloed, is hun inbreng essentieel in alle stadia van evaluatie van een nieuwe 

technologie of geneesmiddel. Patiënten moeten deel uitmaken van het proces om uit te 

leggen waarom en hoe de voorgestelde technologie belangrijk is voor de gezondheid. Als er 

geen betrokkenheid bij alle fasen is, bestaat het risico dat niet wordt gekozen voor de meest 

geschikte technologie. Patiënten moeten vanaf het allereerste begin van een medicatie-

ontwikkelingsproces worden betrokken. Het resulteert in meer transparantie en vertrouwen 

van andere belanghebbenden. 

Hoe goed opgeleid moeten patiëntpartners zijn wanneer ze toetreden? Het verschilt; 

sommige patiëntpartners hebben de EUPATI-cursus nodig, anderen praten simpelweg vanuit 

hun uit hun eigen ervaring. 

 

OP0321-PARE: A NOVEL APPROACH TO REACH PATIENTS FOR EDUCATIONAL PURPOSES - 

VIRTUAL CONFERENCE REUMANET by Mitchell Silva (Belgium) 

Achtergrond: Om de twee jaar organiseert ReumaNet een conferentie voor 

reumapatiënten. Gemiddeld wonen ongeveer 200 personen dit evenement bij. Voor de 

laatste editie echter, heeft ReumaNet het face-to-face-evenement ingeruild voor een 

virtueel evenement. Hierdoor bereikten ze veel meer mensen, die de 'conferentie' online 

konden bijwonen wanneer ze maar wilden, over een periode van vier weken. 

In het virtuele symposium is alles hetzelfde als in een real-time symposium. Er is een 

introductie door de president die het evenement organiseert, er zijn lezingen over nieuwe 

ontwikkelingen met betrekking tot reuma en het leven met reuma. Deelnemers kunnen 

vragen stellen aan de sprekers (niet live maar via e-mail) en virtuele informatieloketten 

bezoeken. 

Doelstellingen: Het doel was om de impact, het bereik en de patiëntervaring van een 

dergelijke virtuele gebeurtenis te beoordelen. 

Conclusie: dit evenement werd als zeer succesvol beschouwd. De resultaten toonden aan 

dat dit virtuele evenement de verwachtingen overtrof en een impact had op de 

zichtbaarheid van onze organisatie via sociale media. Dit online event is ook door  
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zusterorganisaties in de reumatologie overgenomen en kan als inspiratie dienen voor andere 

patiëntenorganisaties  

Het aantal bezoekers steeg dramatisch in vergelijking tot het fysieke face-tot-face event. 

Veel bezoekers willen dit online congres in de toekomst nog een keer herhalen. De beste 

delen van het congres? De sessies met betrekking tot nieuwe behandelingen van reuma en 

met betrekking tot het leven met reuma. De online testimonials met persoonlijke verhalen 

over mensen met reuma werden minder gelezen tijdens het online congres.  

 

13.30-15.00 uur   Safety First! Infectious complications and pregnancy issues in 

patients with rheumatic diseases  

 

SP0110: WIN: Pregnancy issues in patients with rheumatic diseases: the OB perspective for 

rheumatologists by Catherine Nelson-Piercy (United Kingdom) 

Achtergrond: Zwangerschap vormt een belangrijke uitdaging voor vrouwen met reuma en 

voor hun artsen. Kennis over medicatieveiligheid, het effect van zwangerschap op reuma en 

omgekeerd, samen met pre-conceptiebegeleiding en multidisciplinaire teamzorg, zijn 

belangrijk om de beste verloskundige en medische zorg aan deze vrouwen te bieden. 

Vrouwen met reuma hebben een verhoogd risico op miskramen, premature bevalling, pre-

eclampsie en foetale groeivertraging tijdens de zwangerschap. De belangrijkste risicofactor 

voor ongunstige zwangerschapsuitkomsten bij ontstekingsreuma is ziekteactiviteit. 

Adequate monitoring van de moeder en de foetus is noodzakelijk, maar stratificatie van 

vrouwen is belangrijk om ervoor te zorgen dat mensen met een laag risico niet overmatig 

worden behandeld met medicatie. 

Medicatie die tijdens de zwangerschap kan worden gebruikt: 

• Steroïden 

• Azathioprine 

• Cyclosporine / Tacrolimus 

• Hydroxychloroquine 

• Sulfasalazine (5 mg folaat) 

• TNF blokkers 

• IVIG 

Medicatie die niet tijdens de zwangerschap kan worden gebruikt: 

• NSAIDs (3e trimester) 

• Cyclophosphamide (eerste trimester) 

• Methotrexaat, thalidomide 

• Chlorambucil 

• Goud, D-penicillamine 

• Mycofenolaat mofetil 

• Leflunamide 

• Rituximab 

Wanneer stoppen met biologische geneesmiddelen? 

• Infliximab / adalimumab (20 weken) 

• Etanercept (30-32 weken) 

• Certulizumab overal 
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Alle biologische geneesmiddelen zijn compatibel met borstvoeding.  

Andere punten: 

• Individualiseer de beslissing van reumamedicatie tijdens de zwangerschap voor elke 

specifieke patiënt. 

• Kinderen die aan het einde van de tweede en in het derde trimester van de zwangerschap 

aan medicatie worden blootgesteld, kunnen vaccinatieprogramma's volgen, maar mogen in 

de eerste zes maanden van hun leven geen levende vaccins krijgen. 

• De concentratie van een geneesmiddel in de moedermelk correleert met de concentratie 

van een geneesmiddel in het bloed van de moeder. De concentratie piekt wanneer het 

medicijnniveau in de moeder piekt. 

Conclusies: er is een terughoudendheid om geneesmiddelen voor te schrijven, met name 

immunosuppressieve geneesmiddelen, tijdens de zwangerschap en bij moeders die 

borstvoeding geven. Veel schade kan echter optreden als geneesmiddelen worden 

teruggetrokken, weggelaten of de dosis verkeerd wordt verlaagd. Actieve ziekte heeft een 

nadelig effect op de vrouwelijke vruchtbaarheid en heeft een nadelig effect op de 

zwangerschapsuitkomsten. 

Richtlijnen van de British Society of Rheumatology en EULAR hebben de veiligheidsgegevens 

van DMARDs tijdens de zwangerschap onderzocht. Deze publicaties bevatten aanbevelingen 

voor geneesmiddelen die gebruikt kunnen worden tijdens zwangerschap en lactatie.  

 

15.30-17.00 uur Overdiagnosis and -treatment in inflammatory Arthritis (clinical) 

 

Does overdiagnosis exist in inflammatory rheumatic diseases? by Robert B.M. Landewé 

(Netherlands) 

We praten graag over onderbehandeling en late diagnose van reuma. Het is een hot topic op 

dit moment. Maar we praten niet zoveel over de overbehandeling van reuma: 

• Is zo vroeg mogelijk behandelen altijd beter? Bij de behandeling van kanker is vroeg 

behandelen belangrijk; een vroege behandeling kan de dood helpen voorkomen. 

Preventieve screening op ziekten is ook belangrijk. Maar: wie op zoek is naar een ziekte zal 

ziekte vinden. Een op de drie mensen bij wie tijdens een preventieve screening een ziekte 

wordt ontdekt, krijgt een behandeling die hij/zij eigenlijk niet zou hoeven hebben.   

• Waarom zou je dan de moeite nemen om te screenen? Twee redenen: vroege detectie en 

behandeling van een ziekte leidt tot een mildere uiting van de ziekte en minder benodigde 

behandeling per patiënt. Maar screening op vroege diagnose veroorzaakt veel angst bij 

mensen die worden gescreend. Het heeft ook financiële gevolgen voor de samenleving.  

• Bij ontstekingsreuma bestaat het risico op overbehandeling, vooral bij: 

o Vroege ongedifferentieerde artritis 

o Een klinisch vermoeden op artralgie 

o Osteopenie-Osteoporose 

o Niet-radiografische axiale spondyloartritis (Axiale SpA) 

• De nieuwe diagnose van Axiale SpA berust op 3 pijlers: 

o Positieve MRI  

o Axiale SpA kan ook worden gediagnosticeerd zonder positieve beeldvorming. 

o Patiënt gerapporteerde uitkomstmaten tellen zwaar mee bij het stellen van de diagnose. 
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• Bij de behandeling van reuma bevinden we ons in het 'hoe vroeger hoe beter'-paradigma. 

De vraag is of dit het geval is voor iedereen met reuma, omdat de milde gevallen met reuma 

niet altijd ernstige gevallen zullen worden als ze niet worden behandeld. In Axial SpA is 

bijvoorbeeld sprake van de vraag: is Axial SpA soms een ziekte die je nooit ziek zal maken? 

• Wordt er te veel Axial SpA gerapporteerd? 

o 25% v. patiënten met chronische rugpijn krijgt de diagnose niet-radiografische Axiale SpA. 

o Niet-radiografische Axiale SpA wordt gerapporteerd in onderzoekspopulaties met een zeer 

lage HLA-B27-voorgeschiedenis. 

o Studies rapporteren 'positieve MRI's' bij gezonde mensen. 

• Er is enige frictie tussen het belang van een vroege diagnose en de behandeling van reuma 

en de geneesmiddelenindustrie. 

• Het is belangrijk dat professionals binnen deze wrijving kalm blijven, een beetje slimmer 

zijn en check-box medicatie voorkomen bij het diagnosticeren en behandelen van reuma. 

 

OP0323: USEFULNESS OF UNIVERSAL ANTINUCLEAR ANTIBODIES TESTING IN EARLY 

ARTHRITIS REFERRALS by Mariana Luis (Portugal) 

Achtergrond: De CHUC Early Artritis Clinic, opgericht in 2011, is bedoeld om snel te reageren 

op patiënten met beginnende symptomen die wijzen op een inflammatoire reumatische 

aandoening (IRD). Volgens het onderzoeksprotocol worden alle patiënten bij aanvang 

gescreend op de aanwezigheid van antinucleaire antilichamen (ANA). De meerderheid van 

de patiënten (91%) met een positieve ANA-test heeft echter geen ANA-gerelateerde 

aandoening. Er is een analyse uitgevoerd om de bruikbaarheid van universele ANA-testen bij 

deze patiënten te evalueren. 

Doelstellingen: Het evalueren van de prevalentie van ANA-positiviteit bij patiënten met 

beginnende symptomen van ontstekingsreuma.  

Conclusie: Het testen van ANA-positiviteit bij patiënten met beginnende symptomen van 

ontstekingsreuma lijkt niet gerechtvaardigd, gezien de kosten en de toegevoegde waarde 

ervan. Studies die zijn ontworpen om het gebruik van ANA in dit verband te optimaliseren, 

zijn gerechtvaardigd. 

 

SP0141: Does imaging lead to overdiagnosis and overtreatment?, Duncan Porter (United 

Kingdom) (Dr. Stefan Siebert) 

Achtergrond: Het gebruik van musculoskeletale echografie (MSUS) en magnetische 

resonantie (MR) is standaard bij de diagnose en behandeling van patiënten met reumatische 

aandoeningen. Interpretatie van de beelden en de implicatie daarvan voor klinische 

behandeling is een uitdaging, vooral bij patiënten met milde/vroege ziekte, wanneer er 

discrepantie bestaat tussen klinische en beeldvormingsbevindingen en in de aanwezigheid 

van gewrichtsaandoeningen. 

Doelstellingen: beoordelen of het gebruik van echografie (MSUS) en magnetische 

resonantie (MR) resulteert in overdosering en overbehandeling. Concreet zullen de volgende 

kwesties worden aangepakt, met behulp van reumatoïde artritis als het voorbeeld: 

• Om de prevalentie van 'abnormale' MSUS- en MR-bevindingen in de algemene bevolking 

te beoordelen 

• Om de prevalentie van subklinische gewrichtsontsteking begrijpen 
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• Om het bewijs uit klinische onderzoeken samen te vatten over de risico's/voordelen van 

behandeling op basis van MSUS- en MR-bevindingen. 

Conclusie: Het is onmogelijk om de resultaten van MSUS- en MR-bevindingen correct te 

interpreteren, zonder de klinische context te kennen. Artsen moeten de waarde en de 

beperkingen van MSUS- en MR-bevindingen begrijpen en mogen geen simplistische aanpak 

volgen bij het interpreteren van de resultaten. Kort gezegd: leiden MSUS- en MR-

bevindingen tot overdiagnose en overbehandeling? Ja, maar alleen wanneer artsen 

beeldvorming op ongepaste wijze gebruiken! 

 

15.30-17.00 uur  Cannabis for arthritis hype or hope?  

 

SP0146: Benefits of cannabis to your joints: hype or hope? by Serge Perrot (France) 

Op cannabis gebaseerde medicijnen zijn goedgekeurd voor pijnmanagement in een aantal 

landen. Er is echter onduidelijkheid over hun effectiviteit, met name voor chronische pijn. 

De strijd om cannabislegalisatie wordt vaak verward met het zoeken naar nieuwe pijnstillers 

in een medische context. Bovendien is er verwarring tussen cannabisbladeren, medicinale 

cannabis en cannabinoïden. Daarom is het belangrijk om verder te kijken dan vooroordelen 

en misvattingen, om te ontdekken of er farmacologische en klinische gegevens zijn die het 

effect van medicinale cannabis en cannabinoïden voor reuma ondersteunen.  

 

SP0147: Ethical issues in medical cannabis use by Steve Alexander (United Kingdom) 

Doelstellingen: Het beschouwen van de ethische kwesties in verband met het gebruik van 

cannabis afgeleide preparaten voor medicinale doeleinden. 

Conclusie: Cannabis is uniek omdat extracten van deze plant gelicentieerde geneesmiddelen 

zijn in verschillende delen van de wereld. De twee meest onderzochte onderdelen van deze 

plant zijn tetrahydrocannabinol en cannabidiol (THC en CBD). Cannabis of THC bij acute 

toediening heeft een opmerkelijk lage associatie met mortaliteit, maar er zijn een aantal 

potentiële problemen bij het gebruik van cannabis. Langdurig zwaar gebruik van cannabis is 

geassocieerd met het risico van verslaving bij ongeveer 10% van de personen. Ernstige 

angstaanvallen en psychotische voorvallen zijn in verband gebracht met hogere doses THC, 

hoewel dit niet systematisch is vastgesteld. Zowel THC als CBD hebben metabole profielen 

geïdentificeerd, die de inzet van andere geneesmiddelen kunnen beïnvloeden. 

Een belangrijk kenmerk van het gebruik van cannabis zelf is de waargenomen variabiliteit. 

Gedeeltelijk komt dit voort uit de natuurlijke productkarakteristiek van de plant en de 

bijbehorende variatie in de metabolieten tussen verschillende delen van de plant, 

verschillende planten, verschillende oogstmethoden, opslagmethoden en de dosis en 

frequentie van toediening. Zelfs met goed gecontroleerde klinische onderzoeken is er een 

variabiliteit in plasmaspiegels van de toegediende middelen vastgesteld. In die landen waar 

medicinale cannabis vrijer beschikbaar is, zijn er ook zorgen omdat patiënten de cannabis via 

de zwarte markt in bezit krijgen. 

 

OP0324: CANNABIDIOL ELEVATES INTRACELLULAR CALCIUM AND INDUCES APOPTOSIS IN 

HUMAN ARTICULAR CHONDROCYTES by Martina Winklmayr (Austria) 
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Achtergrond: Artrose (OA) is een groot probleem voor de volksgezondheid onder de 

toenemende bejaarde en obese bevolking, daarom is onderzoek naar nieuwe therapieën 

een belangrijk aandachtspunt van OA-onderzoek. In de afgelopen jaren is de belangstelling 

voor het EG-systeem (Endocannabinoïden systeem) als doelwit voor therapeutische 

behandeling van gewrichtsziekten toegenomen. 

Doelstellingen: Cannabidiol (CBD) is het meest voorkomende niet-psychoactieve 

bestanddeel van Cannabis sativa-extracten en er is aangetoond dat het een anti-arthritisch 

vermogen heeft in diermodellen. In de huidige studie hebben we de effecten van CBD op de 

cellevensvatbaarheid en Ca2 + -homeostase bij humane articulaire chondrocyten 

onderzocht. 

Conclusie: Micromolaire concentraties CBD induceren apoptose in humane articulaire 

chondrocyten. CBD triggert ook een influx van extracellulair Ca 2+ en versterkt Erk1 / 2-

fosforylering. De apoptotische effecten worden ten minste gedeeltelijk gemedieerd door de 

CB1-receptor die wordt aangegeven door een verhoogde cellevensvatbaarheid en 

vermindering van caspase-activiteit na gecombineerde behandeling met CBD en CB1-

antagonist AM251. Omdat door CBD geïnduceerde Erk1 / 2-fosforylatie onafhankelijk lijkt te 

zijn van CB1-signalering, lijkt de betrokkenheid van andere signaalroutes en/of een 

overspraak met andere Ca 2 + -kanalen of -receptoren waarschijnlijk en hierop zal de focus 

van nader onderzoek liggen. 

 

OP0325: SAFETY AND EFFICACY OF LENABASUM IN AN OPEN-LABEL EXTENSION OF A 

PHASE 2 STUDY IN DIFFUSE CUTANEOUS SYSTEMIC SCLEROSIS SUBJECTS (DCSSC) by Robert 

Spiera (United States of America) 

Achtergrond: Lenabasum is een synthetische, niet-immunosuppressieve, selectieve 

cannabinoïde receptor type 2-agonist die de resolutie van aangeboren immuunresponsen 

activeert en fibrose beperkt in diermodellen van SSc. Lenabasum had een aanvaardbare 

veiligheid en verdraagbaarheid en verbeterde werkzaamheidsresultaten in de 16 weken 

durende, dubbelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde Deel A van Fase 2 studie 

JBT101-SSc-001 (NCT02465437) in dcSSc-proefpersonen. 

Doelstellingen: Het bieden van open-label veiligheids- en werkzaamheidsgegevens op lange 

termijn in dcSSc-onderwerpen in studie JBT101-SSc-001. 

Conclusie: Lenabasum blijft een gunstig veiligheids- en verdraagbaarheidsprofiel hebben in 

de OLE van fase 2-studie JBT101-SSc-001 zonder lenasurasegerelateerde ernstige 

bijwerkingen of stopzettingen van onderzoeken. Slechts 7 (19%) personen hadden een AE 

gerelateerd aan lenabasum bij ≥ 18 maanden OLE-dosering. ACR CRISS score, mRSS, 

Physician Global Assessment en meerdere door de patiënt gerapporteerde uitkomsten laten 

voortdurende verbetering zien, hoewel achtergrondtherapie, potentieel voor spontane 

verbetering en open-label dosering de limiet is die absoluut aan lenabasum kan worden 

toegeschreven. 

 

Zaterdag 15 juni 2019 

 

12.00-13.30 uur Restless lives: Managing fatigue, sleep and pain (PARE) 
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SP0206: Links between sleep quality and immunity in RMDs by Tanja Lange (Germany) 

Samenvatting: Slaap en het immuunsysteem zijn met elkaar verbonden. Mensen met reuma 

klagen vaak over gevoelens van slopende vermoeidheid en problemen met het in slaap 

vallen en in slaap blijven. Chronische ontsteking als gevolg van reuma, ziektesymptomen 

zoals pijn, gelijktijdige ziekten zoals depressie en medicatie zoals glucocorticoïden zijn 

mogelijke oorzaken van slechte slaap. Vaak is het onmogelijk om de exacte oorzaak (en) van 

slaapstoornissen bij patiënten met reuma te ontdekken en pogingen om de kwaliteit van de 

slaap te verbeteren, mislukken daarom vaak. Omdat vermoeidheid en slaapproblemen de 

kwaliteit van leven aanzienlijk kunnen verminderen en omdat een slechte slaap de 

symptomen van reuma verder kan verergeren, is het van cruciaal belang om de 

pathofysiologie van vermoeidheid en slechte slaap bij deze patiënten te ontrafelen. Een 

dieper inzicht in de interactie tussen ontsteking en slaap zal de ontwikkeling van gerichte 

interventies bevorderen die vermoedelijk een combinatie van immunomodulerende 

geneesmiddelen, beweging en cognitieve gedragstherapie zullen omvatten. 

 

SP0207: Physical activity, chronic musculoskeletal pain and insomnia by Eivind Skarpsno 

(Norway) 

De gevolgen van slapeloosheid en musculoskeletale pijn voor zowel individuen als de 

samenleving onderstrepen het belang van preventie en behandeling. Onderzoek heeft 

aangetoond dat er een directe relatie bestaat tussen slapeloosheid en musculoskeletale pijn. 

Dit suggereert dat het beheersen van slapeloosheidssymptomen een efficiënt 

behandelingsdoel kan zijn voor mensen met musculoskeletale pijn en dat het beheer van 

musculoskeletale pijn de potentie heeft om de slaapkwaliteit te verbeteren. Bovendien 

tonen sommige onderzoeken aan dat fysieke activiteit een interventie kan zijn dat zowel de 

slaapkwaliteit als de chronische pijn kan verbeteren, wat mogelijk leidt tot effecten die net 

zo goed zijn als de behandeling met medicatie. Veel onopgeloste vragen moeten echter 

worden opgelost voordat lichamelijke activiteit kan worden voorgeschreven als een 

optimale behandelingsoptie voor reuma.  

 

SP0208: Understanding the impact of pain, sleep and fatigue on patients’ lives by Savia de 

Souza (United Kingdom) 

Pijn is een welbekende klacht bij mensen met reuma. Misschien minder goed erkend door 

professionals zijn klachten van vermoeidheid en slaapstoornissen bij reuma. Individueel zijn 

deze symptomen problematisch, maar wanneer ze gecombineerd worden, wordt hun effect 

en de impact op het leven van patiënten enorm versterkt en zelfs in een vicieuze cirkel: pijn 

resulteert in een slechte nachtrust die de volgende dag tot vermoeidheid leidt, waardoor de 

natuurlijke pijnstilling van patiënten wordt verlaagd, wat resulteert in een slechtere 

nachtrust, meer vermoeidheid en meer pijn. 

Pijn, vermoeidheid en slaapstoornissen verminderen de kwaliteit van leven voor mensen 

met reuma aanzienlijk. Patiënten moeten hun dagelijkse activiteiten aanpassen of helemaal 

opgeven met negatieve psychologische gevolgen zoals angst en depressie. Patiënten kunnen 

zich hulpeloos en soms suïcidaal voelen. Relaties met partners en vrienden zijn vaak 

veranderd en beïnvloeden hun seksuele en sociale leven. Grote beslissingen over het leven, 

zoals het krijgen van een baby, kunnen hierdoor in de wacht worden gezet. 
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Mensen met reuma moeten door deze klachten mogelijk ook hun werktijden verkorten of 

stoppen met werken, wat financiële gevolgen heeft. Dit kan stress, angst en depressie 

verergeren, wat leidt tot slechtere gezondheidsresultaten.  

Het is daarom van groot belang dat professionals in de gezondheidszorg begrijpen in 

hoeverre pijn, vermoeidheid en slaapstoornissen van invloed zijn op het leven van 

patiënten, zodat prioriteit kan worden gegeven aan het aanpakken van deze pijnlijke 

symptomen als onderdeel van elke managementstrategie. 

 

OP0347-PARE: THE INFLUENCE OF PAIN ON SLEEP PROBLEMS, MENTAL HEALTH AND USE 

OF STRONG PAINKILLERS AMONG PATIENTS WITH ARTHRITIS by Lene Mandrup Thomsen 

(Denmark) 

Achtergrond: chronische pijn is een onderdeel van het dagelijks leven voor veel mensen met 

reuma en leidt tot verminderde kwaliteit van leven, een hoog risico op verlies van 

werkvermogen en een verminderd sociaal leven. De chronische pijn betekent ook dat veel 

patiënten pijnstillers nodig hebben. In Denemarken is het gebruik van sterke pijnstillers 

(opioïden) in vergelijking met de andere Scandinavische landen erg hoog. Daarom vestigen 

de autoriteiten veel aandacht op het verminderen van pijnstilling. Artsen moeten het 

voorschrijven van pijnstilling verminderen voor patiënten met chronische pijn, waaronder 

patiënten met reuma. 

De Danish Rheumatism Association krijgt veel vragen van patiënten met betrekking tot pijn. 

Vooral over het gebruik van pijnstillers, slaapproblemen veroorzaakt door pijn en de 

negatieve invloed die pijn heeft op de gemoedstoestand.  

Doelstellingen: Onderzoek naar de invloed van pijn op slaapproblemen, geestelijke 

gezondheid en het gebruik van sterke pijnstillers bij leden van een gebruikerspanel. 

Resultaten: 

Slaap:  

67% voelt zich zelden of nooit volledig uitgerust wanneer ze 's ochtends wakker worden. 

36% neemt pijnstillers om hun slaap te verbeteren.  

69% heeft ondervonden dat de kwaliteit van hun slaap hun pijn negatief heeft beïnvloed. 

Geestelijke gezondheid:  

58% heeft de afgelopen vier weken veel pijn ervaren. 

11% gaf aan suïcidale gedachten te ervaren vanwege pijn. 

45% wilde niet samen zijn met andere mensen vanwege hun pijn. 

Gebruik van sterke pijnstillers:  

83% heeft dagelijks pijn of meerdere keren per week pijn.  

Van deze 83% heeft 46% het afgelopen jaar sterke pijnstillers gekregen en is 78% geen 

alternatief geboden voor sterke pijnstillers. 

Conclusie: de studie geeft aan dat pijn en een slechte slaapkwaliteit een verrassend grote 

invloed hebben op het dagelijks leven van de patiënt. Meer dan een derde neemt pijnstillers 

om hun slaap te verbeteren. Pijn lijkt een ernstige negatieve invloed te hebben op hun slaap 

en omgekeerd - slechte slaap verergert hun pijn. Verrassend genoeg gebruiken velen nog 

steeds sterke pijnstillers, ondanks het feit dat de autoriteiten zich concentreren op het 

verminderen van het voorschrijven van sterke pijnstillers. Tot slot laat het onderzoek zien 

dat pijn een verrassend negatieve invloed heeft op de geestelijke gezondheid en de hoop 
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van de patiënt voor de toekomst. Over het algemeen was het een verrassing voor de Deense 

Rheumatism Association, dat pijn zo'n enorme impact heeft op het dagelijkse leven van de 

deelnemers, vooral op hun geestelijke gezondheid. Daarom heeft de organisatie het 

resultaat van deze studie gebruikt in ons politiek werk voor een betere behandeling en 

ondersteuning van patiënten met chronische pijn in ons gezondheidszorgsysteem en in onze 

politieke campagnes over het belang van een focus op pijn bij reumapatiënten. 

  

OP0348-PARE: FACE ARTHRITIS: WHAT SITUATIONS AFFECT EMOTIONALLY THE PATIENT 

WITH RHEUMATOID ARTHRITIS AND HOW TO RESOLVE THEM EFFECTIVELY by Santos 

Castañeda (Spain) 

Achtergrond: De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) definieert gezondheid als een 

staat van fysiek, psychologisch en sociaal welzijn. Echter, patiënten met reumatoïde artritis 

(RA) verklaren dat hun behandeling voornamelijk gericht is op het bestrijden van fysieke 

symptomen en nauwelijks focust op emotionele en sociale aspecten. 

Doel: Het identificeren van de situaties die de grootste negatieve emotionele impact hebben 

op RA-patiënten en het beoordelen van de effectiviteit van verschillende coping-strategieën. 

Conclusie: De situaties met de grootste negatieve emotionele impact op RA zijn die waarbij 

de arts en de patiënt op gespannen voet staan met betrekking tot de perceptie van de ziekte 

en de controle ervan door middel van behandeling. De meest aanbevolen coping-strategieën 

zijn proactieve resolutie en emotionele expressie. De meest ontmoedigde coping-

strategieën zijn zelfkritiek en het vermijden van het probleem. Kortom, er is een grote 

verscheidenheid aan meningen van artsen en patiënten. Artsen en patiënten moeten de 

ruimte en bereidheid hebben om hun mening uit te wisselen over hoe zij emotioneel 

worden geconfronteerd met RA. 

 

Einde congres 

Die avond vlogen we terug naar Nederland met een koffer vol informatie en ideeën voor 

nieuwe projecten. 
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