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Inleiding
Het besef dat bij de behandeling van reumatoïde artritis (RA) zo vroeg mogelijk gestart moet
worden met tweedelijns antireumatica (DMARDs) groeit. Recent onderzoek laat zien dat er
vroeg in de ziekte mogelijk sprake is van een zeer kritische “therapeutic window of
opportunity”, ≤ 3 maanden ziekteduur1 . Grote cohort studies laten zien dat fluctuaties in
ziekteactiviteit leiden tot toename van radiologische progressie, met name bij reumafactor
(RF) positieve patienten2. Het doel bij de behandeling van recent ontstane RA moet daarom
snelle en blijvende remissie zijn.
In de afgelopen jaren zijn meerdere TNF-α antagonisten beschikbaar gekomen voor de
behandeling van RA. Zowel monotherapie van TNF-antagonisten als combinaties van
conventionele DMARDs met TNF-antagonisten blijken effectief te zijn3-15 . Quinn e.a.16
toonden aan dat bij RA-patiënten met een ziekteduur < 12 maanden en een slechte
prognose snelle controle van ziekteactiviteit mogelijk was met de combinatie methotrexaat
(MTX) en infliximab. Staken van de infliximab leidde niet tot functionele achteruitgang (HAQ)
in het daaropvolgende jaar. Bij 7/10 patiënten bleef de ziekte rustig na staken van de
infliximab, 2 patiënten hadden toename van ziekteactiviteit, optredend ≥ 32 weken na de
laatste infliximab toediening, 1 patiënt hield ondanks infliximab actieve ziekte. Deze
bevindingen wekken de suggestie dat bij combinatietherapie van MTX+infliximab vroeg in de
ziekte infliximab zorgt voor voldoende ‘debulking’ van de ziekte (remissie inductie) waardoor
conventionele DMARDs vervolgens in staat zijn de ziekte blijvend te remmen
(onderhoudsbehandeling). Patiënten waarbij de RA niet reageert op de ene TNF-antagonist
of die een bepaalde TNF-antagonist niet verdragen kunnen vervolgens wel goed reageren
op een andere TNF-antagonist17,18 . In de dagelijkse praktijk blijken patiënten die tijdelijk
TNF-antagonisten moeten staken, bijvoorbeeld voor een operatieve ingreep, bij hervatting
van het middel weer net zo goed reageren. Ook als met TNF-antagonisten geen remissie
wordt bereikt treedt afname van radiologische progressie op19. Infecties12-14,19,20 en mogelijk
lymforeticulaire maligniteiten21 zijn de belangrijkste complicaties bij gebruik van TNFantagonisten.
Toestemming voor starten van TNF-antagonisten kan momenteel alleen worden verkregen
als RA-patiënten tenminste 2 DMARDs gebruikt hebben, waaronder MTX ≥ 25mg/week, en
er sprake is van actieve ziekte, DAS2822 > 3,2.
Doel van de studie:
Doel van de studie is het beschrijven en uiteindelijk ook vergelijken van verschillende
remissie inductie behandelstrategieën bij patiënten met recent gediagnosticeerde RA (tijd
sinds diagnose ≤ 3 maanden). Deze behandelstrategieën sluiten aan bij de dagelijkse
praktijk en voldoen aan de huidige regelgeving omtrent het voorschrijven van TNFantagonisten.
Primaire uitkomstmaat is het bereiken van klinische remissie gedefinieerd als een
DAS28<2,6. Bij de RA-patiënten waarbij met behulp van TNF-antagonisten langdurige
remissie (≥ 6 maanden) wordt bereikt proberen we de dosering van de TNF-antagonist te
verminderen en uiteindelijk het middel te staken.
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Uitkomstmaten
Primaire uitkomstmaat:
 Percentage RA-patiënten dat in remissie komt (DAS28<2,6).
Secundaire uitkomstmaten:
 Percentage patiënten dat in remissie blijft
 Percentage patiënten dat in remissie blijft na staken van de TNF-antagonisten
 Radiologische progressie.
 Beoordelen overeenkomst klinische remissie gedefinieerd als DAS28<2,6 en remissie
volgens de Pinals criteria25 .
Patiënten:
Inclusie criteria:
 Patiënten met recent gediagnosticeerde RA (ACR criteria 1987)
 Leeftijd ≥ 18 jaar
 Tijd sinds diagnose ≤ 3 maanden
 DAS28 bij start > 3,2
 En/of erosieve afwijkingen op röntgenfoto’s van handen en voeten
Exclusie citeria:
 Zwangerschap of zwangerschapswens (ook voor mannen)
 Prednisolon ≥ 10 mg/dag
Voor start anti-TNF:
 lymforeticulaire maligniteit < 2 jaar geleden
 andere maligniteit < 5 jaar geleden
 patiënten met MS of symptomen van MS
 patiënten met hartfalen (NYHA klasse III en IV)
 TBC besmetting/infectie moet voor start van anti-TNF medicatie worden uitgesloten
middels een X-Thorax en een PPD (zie richtlijnen NVR)
Aantal patiënten:
Metingen op de polikliniek reumatologie van MST laten zien dat bij ca.100 patiënten per jaar
de diagnose RA gesteld wordt. Gezien de omvang van de praktijken in de andere
deelnemende ziekenhuizen verwachten we een vergelijkbaar aantal in deze ziekenhuizen.
Bij een inclusiepercentage van 50% verwachten we 200 patiënten in 2 jaar in de studie te
kunnen includeren.
Methode
Alle patiënten met recent gediagnosticeerde RA op de poliklinieken van Medisch Spectrum
Twente(MST) in Enschede, de Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) in Almelo en Hengelo en de
Isala Kliniek in Zwolle worden gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. Patiënten kunnen
geïncludeerd worden in de studie als ze voldoen aan de 1987 ACR criteria voor RA23, de tijd
sinds het stellen van de RA ≤ 3 maanden is, de DAS28 bij start > 3,2 is en /of er sprake is
van erosieve afwijkingen op röntgenfoto’s van handen en/of voorvoeten, ze niet eerder
DMARDs gebruikt hebben en 18 jaar of ouder zijn. Zwangere patiënten en patiënten met
zwangerschapswens worden uitgesloten van inclusie. Informed consent wordt gevraagd.
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Medicatie:
Om de RA zo snel mogelijk in remissie te kunnen brengen in een zo vroeg mogelijk stadium
van de ziekte zal geprobeerd worden optimaal gebruik te maken van de momenteel
beschikbare medicamenten en zonodig zo snel mogelijk te starten met TNF-blokkerende
medicamenten. De behandeling vindt daarom plaats volgens een vast behandelschema van
medicamenten met tevoren vastgestelde beslismomenten over het aanpassen van de
medicatie (zie tabel 1).
Tabel 1: Medicatie protocol, opeenvolgende stappen bij uitblijven remissie (DAS28<2.6).
Week
Medicatie en dosering
Week 0
MTX 15 mg/wk
Week 8
MTX 25 mg/wk
Week 12
MTX+SSZ 2dd1000mg
Week 20
MTX+SSZ 3dd1000mg
Week 24
MTX+adalimumab 40mg/2wk
Week 36
MTX+adalimumab 40mg/wk
Week 48-52
MTX+etanercept 1x/wk 50 mg
1 jr + 3 mnd
MTX+infliximab 3mg/kg/8wk (na gebruikelijke schema 0, 2,
6wk)
1 jr + 6 mnd
MTX+infliximab 3mg/kg/4wk
MTX=methotrexaat, SSZ=sulfasalazine,
Als remissie bereikt wordt met TNF-blokkerende medicamenten zal bij behoud van remissie
gedurende tenminste 6 maanden geprobeerd worden de TNF-blokkerende medicamenten
weer af te bouwen en eventueel te staken.
Op grond van de bevindingen in de literatuur verwachten we na 2 jaar bij 70% van de RApatienten klinische remissie te kunnen bereiken (tabel 2).
Tabel 2: Te verwachten remissiepercentages op grond van de literatuur.
Behandeling
DAS 28>3.2
% patienten
Week 0
MTX 15 mg/wk
100
Week 8
MTX 25 mg/wk
90
Week 12
MTX+SSZ 2dd1000mg
87
Week 20
MTX+SSZ 3dd1000mg
78
Week 24
MTX+adalimumab 40mg/2wk
77
Week 36
MTX+adalimumab 40mg/wk
62
Week 48-52
MTX+etanercept 1x/wk50mg
45
1jr+3mnd
MTX+infliximab3mg/kg/8wk
41
1jr+6mnd
MTX+infliximab3mg/kg/4wk
35

DAS 28 < 2.6
Cumulatief %
10
13
22
23
38
55
59
65

Op klinische indicatie kan de behandelend reumatoloog afwijken van het medicatie protocol.
Bij patiënten met sulfa-allergie wordt in plaats van sulfasalazine hydroxychloroquine gegeven
in een dosering van 2 dd 200mg.
MTX-behandeling wordt steeds gecombineerd met foliumzuur 5mg op dag 2 na 15mg
MTX/week en op dag 2 en 4 bij 25 mg MTX/week.
Adalimumab is de eerste TNF-antagonist waarmee gestart wordt. De behandeling met TNFantagonisten moet geschieden volgens de richtlijn van de NVR (zie bijlage 1).
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Medicamenteuze beleid bij remissie (DAS28<2.6)
Bij remissie op MTX 15 mg per week gedurende 6 maanden wordt de MTX dosering
verlaagd naar 7,5 mg per week. Als hierna gedurende 6 maanden de remissie blijft bestaan
wordt de MTX gestaakt.
Bij remissie op MTX 25 mg per week gedurende 6 maanden wordt de MTX dosering
verlaagd naar 15mg per week, na 6 maanden naar 7,5mg per week, daarna gestaakt.
Bij remissie op de combinatie MTX en SSZ gedurende 6 maanden wordt eerst de SSZ
afgebouwd met een vermindering van de dosis met 1000 mg per keer. Daarna wordt de MTX
per 6 maanden remissie volgens bovenstaand schema afgebouwd.
Bij remissie op combinatietherapie MTX en HCQ gedurende 6 maanden wordt eerst de HCQ
afgebouwd naar 1 keer daags 200mg, na 6 maanden gestaakt. Daarna wordt de MTX per 6
maanden remissie volgens bovenstaand schema afgebouwd.
Bij remissie op combinatietherapie MTX en een TNF-antagonist gedurende 6 maanden wordt
de toedieningsfrequentie van de TNF-antagonist gehalveerd, na 6 maanden gestaakt.
Daarna wordt de MTX per 6 maanden remissie volgens bovenstaand schema afgebouwd.

Tabel: medicatie beleid bij remissie gedurende 6 maanden.
MTX 15 mg

MTX 25 mg

6 mnd

7.5 mg/wk

15 mg/wk

12 mnd
18 mnd
24 mnd

stop

7.5 mg
stop

MTX
+ SSZ 2000
1000mg/dg

MTX
+ SSZ 3000
2000mg/dg

MTX
+ HCQ
200 mg/dg

stop

1000
stop

stop

MTX
+ anti TNF
Frequentie
halveren
stop

Medicamenteuze beleid bij exacerbatie:
Bij een exacerbatie van de RA (DAS 28> 3.2) terug gaan naar het medicamenteuze beleid
waarbij remissie aanwezig was.
Co-medicatie:
Patiënten mogen niet-steroïde anti-inflammatoire medicamenten (NSAIDs) nemen in de
gebruikelijke doseringen. Op klinische indicatie mogen intra-articulaire corticosteroïd injecties
gegeven worden (indien < 4 weken voorafgaand aan de beoordeling van de ziekteactiviteit is
er geen remissie). Prednisolon ≤ 10 mg/dag mag worden gegeven.
Anti-TNF medicatie
TBC screening
TBC besmetting/infectie moet voor start van anti-TNF medicatie worden uitgesloten middels
een X-Thorax en een PPD. Bij besmetting met/actieve TBC moet eerst adequate
behandeling geschieden volgens de richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor
Reumatologie (NVR) (zie bijlage 2).
Mailgniteiten, hartfalen en MS
Patiënten met een lymforeticulaire maligniteit < 2 jaar geleden of een andere maligniteit < 5
jaar geleden in de voorgeschiedenis, patiënten met MS of symptomen van MS en patiënten
met hartfalen (NYHA klasse III en IV) worden uitgesloten van behandeling met TNFantagonisten.
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Follow-up gegevens
Klinische, laboratorium en radiologische bepalingen worden verricht volgens een vast
schema, tabel 3. Evaluatie van klinische en laboratorium parameters wordt verricht in week
0, 8, 12, 20, 24 en daarna elke 3 maanden. Onderzoeksverpleegkundigen verrichten bij alle
polikliniek bezoeken gewrichtsonderzoek, (aantal pijnlijke en gezwollen gewrichten (TJC-53
en TSC-44, zie bijlage 3)), laten de visual analog scale (VAS) voor pijn (10cm) en globale
gezondheid (VAS-GH) invullen en nemen vragenlijsten gericht op algehele gezondheid
(SF36, zie bijlage 4) en functionele beperkingen (HAQ, zie bijlage 5) af. De patiënten worden
1x/jaar beoordeeld door de reumatoloog, op medische indicatie vaker (patiënt gestuurde
zorg).
Röntgenonderzoek van handen en voorvoeten wordt verricht in week 0, 26 en 52, daarna
jaarlijks. Beoordeling van de röntgenfoto’s gebeurt volgens de gemodificeerde SharpvanderHeijde score24 .
Tabel 3. Follow-up gegevens.
Wk Wk8 Wk
0
12
Informed
consent
X-Thorax
Patiëntkarakteristieken
Ziekteactiviteit
BSE/CRP/VAS
Pijn+GH,
TJS53, SJC44
Lab
HAQ
SF 36
Medicatie
Bijwerkingen
X-handen,
X-voorvoeten

Wk
20

Wk
24

Wk
36

Wk
48-52

1jr+
3 mnd

1jr+
6 mnd

1jr+
9
mnd,
etc

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
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Statistiek
In opzet heeft de studie een beschrijvend karakter. Mogelijk kunnen binnen de
patiëntengroep verschillende subpopulaties onderscheiden worden. Multivariate
regressieanalyse zal gebruikt worden om te kijken of deze verschillen te verklaren zijn uit
prognostische factoren als ziekteactiviteit bij inclusie (BSE, CRP, DAS28), IgM-reumafactor,
demografische factoren (leeftijd, geslacht), en radiologische schade bij inclusie.
Organisatie
De organisatie is in handen van Dr. H.H. Kuper.
Dr H. H. Kuper, reumatoloog
Medisch Spectrum Twente
Ariensplein 1
7511 JX, Enschede
Postbus 50000
7500 KA Enschede
E-mail: h.kuper@ziekenhuis-mst.nl
Tel. nr. 053-872450
Fax nr. 053-4873106.
De CRFs kunnen naar bovenstaand adres worden gestuurd, zodat de data kunnen worden
gescand en opgeslagen in een bestand.
De CRFs worden na scannen teruggestuurd, zodat de gegevens in de map van patiënt
bewaard kunnen blijven.

Overige personen betrokken bij organisatie:
Prof. Dr. M.A.F.J. van de Laar
E-mail: m.vandelaar@ziekenhuis-mst.nl
Dr. M. Hoekstra
E-mail: m.hoekstra@ziekenhuis-mst.nl
Beide te bereiken op zelfde adres en telefoonnummer.
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BIJLAGEN
Patiënt informatie
Toestemmingsverklaring patiënt
Richtlijn tuberculose en TNF-α-blokkerende therapie
Richtlijn toepassen van TNF-blokkade in de behandeling van reumatoïde artritis
CRFs:









Baseline - patiëntkarakteristieken/X-thorax
Medicatie/bijwerkingen
Röntgen
Periodiek - algemeen/laboratorium
Periodiek - ziekte-activiteit: Ritchie Aticular Index
Periodiek - ziekte-activiteit: Swollen Joint Index
Periodiek - Health Assessment Questionnaire (HAQ)
Periodiek - SF-36 Gezondheidstoestand vragenlijst
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