
KennisAgenda

Reumatologie

20
19



INITIATIEF

Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) 

MET ONDERSTEUNING VAN

Kennisinstituut van de Federatie van Medisch Specialisten

FINANCIERING

Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS)

Kennisagenda Reumatologie (NVR) 

© 2019 Nederlandse Vereniging voor Reumatologie

Postbus 20071 | 3502 LB Utrecht | Tel. 088-2823818 

E-mail: info@nvr.nl | website: www.nvr.nl 

Alle rechten voorbehouden. 

De tekst uit deze publicatie mag uitsluitend na voorafgaande toestemming van de uitgever worden verveelvoudigd, 

opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 

mechanisch door fotokopieën of enige andere manier. Toestemming voor gebruik van tekst(gedeelten) kunt u schriftelijk 

of per e-mail en uitsluitend bij de NVR aanvragen. Adres en e-mailadres: zie boven. 

ONTwERp

Nevel Karaali

DRUk

NPN Drukkers

BINDER

Boekbinderij Meijer

pApIER

Munken Lynx Rough, Arctic Paper

Colofon

mailto:info%40nvr.nl?subject=KennisAgenda%20Online%20Versie%20PDF
http://www.nvr.nl
http://www.nevel.nl
http://www.npndrukkers.nl


1  Inleiding  09

2 Methode  11
 2.1 Inventarisatie van kennishiaten 13
 2.2 Prioritering en opstellen kennisagenda 15
 2.3 Inzicht in wetenschappelijke activiteiten 16

3 Resultaten 17 
 3.1 Top 10+1 onderzoeksvragen 18
 3.2 Inzicht in wetenschappelijke activiteiten 26

4 Implementatie 29
 4.1 Organisatie en financiering 30
 4.2 Netwerken 31
 4.3 Andere kennisagenda’s binnen de reumatologie 32

Reflectie op het proces 34

Literatuur 35

Bijlagen  38
 1  Begrippenlijst 39 
 2  Richtlijnen 40
 3  Patiëntenverenigingen en overige belanghebbenden 41
 4  Vragenlijst inventarisatie onderzoekslijnen 41 
 5  Onderzoekslijnen 42
 6  Prioriteringsbijeenkomst 45 
 7  Stappenplan ‘Netwerkvorming’ 61
 8  Steunbrief Patiëntenfederatie 62

inhoudsopgave





  05

samenstelling van 
de werkgroep

prof. dr. w.F. (willem) Lems, voorzitter werkgroep, hoogleraar reumatologie en reumatoloog, 
Amsterdam UMC: locatie VU medisch centrum, Amsterdam.
Mw. A. (Annemieke) Bakker, MSc, AIOS reumatologie, UMC Utrecht, Utrecht.
prof. dr. A.E.R.C.H. (Annelies) Boonen, hoogleraar reumatologie en reumatoloog, 
Maastricht University Medical Center+, Maastricht.
Dr. C.H.M. (Els) van den Ende, hoofd onderzoek en senior onderzoeker reumatologie, 
St. Maartenskliniek, Nijmegen.
prof. dr. G. (Margreet) kloppenburg, hoogleraar reumatologie en reumatoloog, 
Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden.
Dr. H. (Hennie) Raterman, reumatoloog, Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar.
Dr. F. (Franktien) Turkstra, reumatoloog, Reade, Amsterdam.
Dr. H.E. (Harald) Vonkeman, reumatoloog, Medisch Spectrum Twente en Universiteit Twente, Enschede.

Met ondersteuning van
Dr. A. (Anne) Bijlsma-Rutte, adviseur Kennisinstituut van de Federatie van Medisch Specialisten.
Dr. S. (Susan) van Dijk, adviseur Kennisinstituut van de Federatie van Medisch Specialisten.
Mw. D. (Dieuwke) Leereveld, MSc, adviseur Kennisinstituut van de Federatie van Medisch Specialisten. 
Mw. L. (Liset) Lansaat, MSc, adviseur Kennisinstituut van de Federatie van Medisch Specialisten.
Dr. M. (Myrthe) van Vilsteren, beleidsmedewerker Nederlandse Vereniging voor Reumatologie.



SAMENVATTINg 
KENNISAgENDA 
REUMATOLOgIE 
(NVR)



  07        

Eind 2017 is de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie 
(NVR) gestart met de ontwikkeling van de ‘Kennisagenda 
Reumatologie (NVR)’ om te inventariseren voor welke 
onderdelen van reumatologische zorg een gebrekkige 
wetenschappelijke onderbouwing is, de zogenaamde kennis- 
hiaten. Deze kennishiaten kunnen onder andere leiden tot 
verschillen in de reumatologische zorg of de organisatie 
hiervan. Door middel van deze agenda kan worden ingezet 
op het versterken van de wetenschappelijke basis van de zorg, 
waardoor betere en meer efficiënte zorg kan worden verleend. 
Dit leidt potentieel tot gezondheidswinst voor de patiënt, 
doelmatigheidswinst en veiligere zorg. 

In dit rapport wordt verslag gedaan van de ontwikkeling 
van de Kennisagenda Reumatologie (NVR). Beschreven wordt 
hoe de inventarisatie en prioritering van kennishiaten in het 
vakgebied heeft plaatsgevonden. Daarnaast worden de top 
10+1 kennishiaten gepresenteerd en wordt een aanzet  
gegeven voor invulling van de agenda middels wetenschappe-
lijk onderzoek. Daarnaast worden de resultaten gepresenteerd 
van de inventarisatie van wetenschappelijke activiteiten 
binnen het vakgebied in Nederland en wordt een overzicht 
gegeven van alle promoties. 

Aanpak
Deze kennisagenda is ontwikkeld volgens de methodiek  
die wordt gehanteerd door het Kennisinstituut van de  
Federatie van Medisch specialisten. Allereerst is een  
inventarisatie gemaakt van alle mogelijke kennishiaten in het 
vakgebied. Hiervoor zijn vier verschillende kanalen gebruikt: 
1 een analyse van voor de reumatologie relevante richtlijnen; 
2 een raadpleging van leden van de NVR en Nederlandse  
 Health Professionals Reumatologie (NHPR); 
3 een raadpleging van voor de reumatologie relevante   
 patiëntenverenigingen; 
4 een raadpleging van overige belanghebbende partijen  
 (zoals huisartsen, zorgverzekeraars en aanpalende weten- 
 schappelijke verenigingen).

In totaal werden 1077 kennishiaten geïdentificeerd.  
Vervolgens werden deze kennishiaten onderverdeeld in deel-
gebieden en geprioriteerd op basis van relevantie, urgentie, 
onderzoekbaarheid, impact op het vakgebied en aansluiting 
bij patiënteninbreng. Deze prioritering is aangebracht per 
deelgebied tijdens een bijeenkomst op 29 juni 2018 met 
leden van de NVR, patiëntenvertegenwoordigers en overige 
belanghebbenden. In totaal waren er 65 aanwezigen. Op basis 
hiervan heeft de werkgroep een top 10+1 samengesteld  
van onderwerpen met de meeste prioriteit. Dit betreft 10  
zorgevaluatie hiaten en 1 innovatie hiaat. Bij de keuze van 
de definitieve top 10+1 is extra waarde toegekend aan 
onderwerpen die verschillende deelgebieden binnen de 
reumatologie vertegenwoordigen en onderwerpen die goed 
onderzoekbaar zijn, klinisch relevant zijn en tot doelmatig-
heidswinst kunnen leiden. Onderwerpen waarvan, ten tijde 
van de samenstelling van de top 10+1, bekend was dat er 
al (grootschalig) onderzoek gaande dan wel afgerond was, 
werden uitgesloten van de top 10+1.

Resultaat
Het resultaat is een aanbeveling van de werkgroep om te 
starten met het invullen van onderstaande top 10+1 van  
kennishiaten (geformuleerd als onderzoeksvraag). 
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Vervolg
Voor de uitwerking van de Kennisagenda Reumatologie (NVR) 
zal de kennisagenda werkgroep worden opgeheven. Het 
bestuur van de NVR neemt de verantwoordelijkheid van de 
uitwerking over; momenteel is besluitvorming gaande of dit 
toebehoort aan de commissie kwaliteit of thuishoort bij een 
nog op te richten commissie, dan wel bij de wetenschappelijk 
secretaris. Deze commissie kan dan zorgdragen voor de  
bewaking, ondersteuning en stimulatie van het hele zorg-
evaluatieproces. Als eerste stap voor het uitwerken van  

 
de studies adviseert de werkgroep om een enquête uit te 
zetten onder alle reumatologische onderzoeksgroepen in 
Nederland. Het doel van de enquête is om te inventariseren 
wat de behoeftes zijn voor het uitwerken van de kennis-
agenda. In de enquête kan worden geïnventariseerd of er  
bijvoorbeeld een bijeenkomst moet worden georganiseerd 
waar alle onderzoeksafdelingen een gezamenlijke aanpak 
voor de uitwerking van de kennisagenda gaan ontwikkelen. 

ZORgEVALUATIE hIATEN
* Wat is de waarde van eHealth interventies vergeleken met de huidige zorg bij patiënten met een inflammatoire 
 reumatische ziekte?
* Optimalisering van targets voor bloeddruk en lipiden in het kader van cardiovasculair risicomanagement (CVRM) 
 bij patiënten met inflammatoire gewrichtsziekten? 
* Wat is de effectiviteit van een interdisciplinaire stepped care strategie ten aanzien van advisering en begeleiding bij 
 bewegen en oefenen op de fysieke activiteit en algemene gezondheid van patiënten met reumatische aandoeningen?
* Wat is de beste prednison sparende behandeling bij reuscel arteritis (GCA)/polymyalgia reumatica (PMR)? En wat is 
 de beste prednison startdosis en afbouwschema bij polymyalgia reumatica?
* Wat is de beste behandelstrategie bij urinezuur verlagende therapie bij patiënten met jicht ten aanzien van kwaliteit 
 van leven, veiligheid, therapietrouw en kosteneffectiviteit: een treat to target of een treat to symptom control
 behandelstrategie?
* Is het afbouwen van biologicals en cDMARDS bij patiënten met reumatoïde artritis, spondylartritis en artritis psoriatica 
 veilig en (kosten)effectief? 
* Hoe kunnen patiënten met artrose het beste worden gefenotypeerd en wat is de effectiviteit en veiligheid van 
 bestaande behandelingen in patiënten met specifieke artrose fenotypes, zoals inflammatoire artrose?
* Wat is het effect van sekse op de effectiviteit van behandelingen bij spondylarthropathieën?
* Kunnen patiënten met een antifosfolipidensyndroom veilig behandeld worden met anticoagulantia op basis van 
 een risicostratificatie? 
* Personalised medicine in de reumatologie: Is het effect van starten en afbouwen van biologicals te voorspellen?

INNOVATIE hIAAT
* Wat is de beste imaging techniek voor diagnostiek van artritis van een heupgewricht bij patiënten met jeugdreuma?



Inleiding1
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Figuur 1 Kwaliteitscirkel (Federatie Medisch Specialisten, 2016)

Voor reumatologen is het van groot belang voortdurend  
te streven naar verbetering en innovatie van de zorg voor  
de patiënt. Om de zorg kwalitatief zo optimaal mogelijk te  
maken worden instrumenten ingezet zoals (fundamenteel) 
wetenschappelijk onderzoek, richtlijnontwikkeling,  
uitkomstenregistratie, kwaliteitsvisitaties, accreditatie  
en (na)scholing. Een integraal kwaliteitsbeleid, waarbij  
de verschillende instrumenten in samenhang worden 
ontwikkeld, toegepast, geëvalueerd en verbeterd is daarbij 
wenselijk. Een dergelijk integraal kwaliteitsbeleid kan grafisch 
worden weergegeven in de zogenoemde ‘kwaliteitscirkel’ 
(figuur 1) (Federatie Medisch Specialisten, 2016). Deze 
kwaliteitscirkel geeft een aantal stappen of stadia weer: 

a het beschrijven van goede, evidence-based zorg in richt- 
 lijnen voor het medisch handelen;
b het implementeren van deze richtlijnen door aanpassingen  
 en vernieuwingen door te voeren in de dagelijkse zorg; 
c het evalueren van de implementatie. Met andere woorden:  
 het meten of de aanpassingen en vernieuwingen ook  
 daadwerkelijk worden uitgevoerd in de praktijk en of 
 hierdoor de kwaliteit van zorg verbetert. 

Met informatie die uit evaluatie wordt verkregen kunnen 
gericht acties worden ondernomen om de implementatie 
te verbeteren. Ook kan mogelijk worden geconstateerd dat 
er kennishiaten zijn die implementatie in de weg staan. Op 
het moment dat deze kennis beschikbaar komt, dient deze 
te worden geïncorporeerd in richtlijnen voor het medisch 
handelen en zijn we weer terug bij de eerste stap van de cirkel. 
Het invullen van kennishiaten doormiddel van zorgevaluatie 
is onderdeel van de primaire zorgverlening en is noodzakelijk 
voor continue verbetering van kwaliteit van zorg. Zorg- 
evaluatie wordt gedefinieerd als klinisch evaluatieonderzoek 
naar de effectiviteit van zorg.

In het kader van het integraal kwaliteitsbeleid heeft de 
NVR meegewerkt aan evidence based richtlijnen voor de  
reumatologie. Echter, soms is er nog weinig sluitend bewijs 
voor bepaalde diagnostiek of behandeling. In die gevallen  

 

hebben aanbevelingen in richtlijnen een laag niveau van  
bewijskracht. Om een begin te maken de wetenschappelijke 
basis van de reumatologie te versterken, is eind 2017 het  
huidige project gestart. Het belangrijkste doel was te komen 
tot een kennisagenda met een beschrijving van de belangrijk-
ste kennishiaten en een plan van aanpak hoe deze door  
middel van wetenschappelijk onderzoek in te vullen. Ook  
zijn de huidige onderzoeksvelden binnen de reumatologie  
van de Universitair Medische Centra (UMCs) en een aantal 
voor de reumatologie belangrijke algemene ziekenhuizen/
behandelcentra in Nederland beknopt in kaart gebracht.

De NVR wil met deze kennisagenda een impuls geven aan het 
versterken van zorg die berust op wetenschappelijk bewijs, 
waardoor de reumatologische zorg efficiënter, veiliger en 
doelmatiger wordt. 

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de methodologie beschreven die is  
gebruikt bij het opstellen van deze kennisagenda. De resul- 
taten van het project worden beschreven in hoofdstuk 3.  
Hoofdstuk 4 gaat in op de stappen die nodig zijn voor  
implementatie en praktische realisatie van de kennisagenda. 
In Reflectie op het proces zal tot slot worden stilgestaan bij 
de te verwachten en wenselijke innovaties die van belang 
zijn voor toekomstige ontwikkelingen in de reumatologie. 

BESCHRIjVEN GOEDE zORG
Opleiding

Zorgevaluatie

Innovatie

Meten en 
evalueren

Implementeren
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De kennisagenda is samengesteld uit vier onderdelen:

1 inventarisatie van kennishiaten in de reumatologische zorg;
2 prioritering van de top 10 kennisvragen die de komende 
 tijd de kennisagenda binnen de reumatologie zullen bepalen;
3 overzicht van de huidige wetenschappelijke activiteiten 
 op het gebied van de reumatologie in Nederland;
4 overzicht van de te verwachten en wenselijke innovaties 
 op het gebied van de reumatologische zorg.

De methodiek van elk onderdeel wordt hier afzonderlijk 
beschreven. 
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2.1 INVENTARISATIE 
VAN KENNIShIATEN 
De inventarisatie van onderwerpen en de wetenschappelijke 
onderbouwing van het dagelijks geneeskundig handelen in  
de reumatologische zorg heeft plaatsgevonden via een analyse 
van internationale en nationale reumatologische richtlijnen. 
Ook zijn kennishiaten geïnventariseerd door middel van  
een digitale enquête onder leden van de NVR en NHPR en 
overige belanghebbenden, zoals patiëntenverenigingen, zorg-
verzekeraars en aanpalende verenigingen. 

2.1.1 Identificatie kennishiaten 
in richtlijnen

Alle internationale en nationale richtlijnen die één of meer-
dere modules over reumatologische zorg bevatten werden 
geïdentificeerd en gesorteerd op onderwerp en jaartal van 
publicatie. Het betrof de richtlijnen van de American  
College of Rheumatology (ACR), CBO (Kwaliteitsinstituut  
voor Gezondheidszorg, bestaat inmiddels niet meer),  
European League Against Rheumatism (EULAR), Nederlands 
Huisartsengenootschap (NHG), National Institute for Health 
and Care Excellence (NICE), NVR en de richtlijnendatabase 
van de Federatie van Medisch Specialisten. Alleen richtlijnen 
waarin de bewijskracht van de literatuurconclusies was 
weergegeven en/of kennishiaten waren geformuleerd door 
de richtlijnwerkgroep zijn meegenomen in de inventarisatie. 
Indien er over één onderwerp meerdere richtlijnen waren 
gepubliceerd, werd de meest recente publicatie gekozen. 

Deze inventarisatie vond plaats in januari 2018. In totaal 
werden kennishiaten geïnventariseerd uit 30 richtlijnen die 
door de werkgroep relevant werden geacht (bijlage 2). Uit  
deze 30 richtlijnen werden de conclusies met een laag niveau 
van bewijskracht (niveau 3 en 4, of ‘Laag’ en ‘Zeer laag’) 
en aanbevelingen voor verder onderzoek geëxtraheerd als 
kennishiaten. Kennishiaten die gedefinieerd waren door 

richtlijnwerkgroepen werden integraal opgenomen in de 
inventarisatie. Er werden vanuit de richtlijnen 551 mogelijke 
kennishiaten meegenomen in de inventarisatie. 

2.1.2 Identificatie van kennishiaten 
genoemd door leden van de NVR en 
NHPR

Alle leden van de NVR en de NHPR zijn in januari 2018 
door middel van een online enquête gevraagd maximaal vijf  
kennishiaten te benoemen met betrekking tot de uitoefening 
van het vak in de dagelijkse praktijk van de reumatoloog/
reumatologisch health professional. Het verzoek was om 
de kennishiaten in de vorm van een onderzoeksvraag te 
formuleren en hierbij een korte motivatie te geven. Daarnaast 
werd de kennisagenda ook besproken tijdens de algemene 
ledenvergadering van de NVR op 26 januari 2018, en werden 
leden nogmaals opgeroepen kennishiaten te benoemen.
In totaal waren er 408 inzendingen van 163 individuele leden/
groepen (zie Figuur 2a en 2b). M.b.t. de reacties naar setting 
zijn in de categorie ‘overig’ inzendingen gestuurd namens 
respondenten die werkzaam zijn in een eerstelijns fysio- 
therapiepraktijk (N=4), categoraal (N=2), gepensioneerd (N=2), 
eigen praktijk (N=1), waarnemer (N=1) en zzp’er (N=1)  
(Figuur 2a). M.b.t. de reacties naar lidmaatschap zijn in de 
categorie ‘overige’ inzendingen gestuurd namens oud NVR-lid 
(N=2), arts-onderzoeker (N=1) en PhD-student (N=1)  
(Figuur 2b).
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door patiëntenverenigingen en overige 
belanghebbenden

In januari-maart 2018 zijn verschillende patiëntenverenig-
ingen en overige belanghebbenden verzocht via e-mail om 
maximaal vijf kennishiaten aan te geven (bijlage 3). Hen  
werd verzocht om deze bij voorkeur in de vorm van een  
onderzoeksvraag te formuleren, met een korte toelichting.  
In totaal hebben via de Patiëntenfederatie Nederland  
5 patiëntenorganisaties gereageerd. Daarnaast hebben  
14 (63.3%) overige stakeholders gereageerd, waaronder  
aanpalende verenigingen van medisch specialisten (N=9), 
aanpalende verenigingen van paramedische specialisten 
(N=4) en het Zorginstituut (N=1). In totaal hebben deze  
belanghebbenden 118 kennishiaten in de vorm van  
onderzoeksvragen en thema’s ingebracht, waarvan 65  
door patiëntenverenigingen. 

2.1.4 Totaal geïdentificeerde 
kennishiaten

In totaal zijn er 1077 kennishiaten geïdentificeerd. Door de 
werkgroep is deze lijst gereduceerd tot 315 onderwerpen voor 
prioritering. De volgende kennishiaten werden uit de lijst 
verwijderd:

– dubbele kennishiaten;
– kennishiaten waarbij de benodigde kennis aanwezig is 
 en een aanbeveling wordt gedaan in richtlijnen (dit is een  
 implementatieprobleem);
– kennishiaten waar momenteel al onderzoek naar gedaan  
 wordt;
– kennishiaten waar al kennis voorhanden is, maar nog geen
 standpunt over opgenomen is in een richtlijn;
– kennishiaten die niet over reumatologie gingen;
– kennishiaten die zeer moeilijk onderzoekbaar zijn of waar  
 geen onderzoekbare onderzoeksvraag bij kan worden  
 geformuleerd.

Figuur 2a Verdeling reacties naar setting Figuur 2b Verdeling reacties naar lidmaatschap 
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Vervolgens werden de onderwerpen onderverdeeld naar de 
volgende deelgebieden:

 * ontstekingsreuma/reumatoïde artritis
 * spondylartropathieën 
 * systeemziekten en bindweefselziekten 
 * kristalartropathieën en botaandoeningen
 * weke delen reuma en artrose
 * medicatie

2.2 PRIORITERINg 
EN OPSTELLEN 
KENNISAgENDA

2.2.1 Prioriteringsbijeenkomst

Op 29 juni 2018 is een prioriteringsbijeenkomst georganiseerd 
om de 315 onderwerpen (beschreven in paragraaf 2.1.4) te 
bespreken en te prioriteren. Hieraan namen 35 reumatologen, 
16 patiëntvertegenwoordigers en 14 overige belanghebbenden 
(waaronder 3 onderzoekers) deel. 

De onderwerpen werden per deelgebied besproken in 
subgroepen van aanwezigen. Dit gebeurde in twee rondes. 
In de eerste ronde werd de discussie gevoerd in at random  
subgroepen, waarbij deelnemers niet in hun eigen expertise-
gebied waren ingedeeld. Dit werd gedaan om te voorkomen 
dat de discussie te veel zou gaan over de persoonlijke  
aandachtsgebieden van de aanwezigen. 

Aan het einde van de eerste ronde werd er door de subgroepen 
per deelgebied een lijst opgesteld met de maximaal 10 
belangrijkste onderwerpen. Vervolgens werd in de tweede 
ronde verder gediscussieerd over deze top 10. Zo nodig werd 
de formulering aangepast. Het resultaat was een top 5 per 
deelgebied. Alleen wanneer in de tweede ronde alle leden van 

de subgroep het erover eens waren kon een onderwerp van 
buiten de in de eerste ronde samengestelde top 10 nog worden 
toegevoegd. De prioritering vond in beide rondes plaats op 
basis van de volgende criteria: 

– relevantie (ernst, prevalentie, kosten); 
– urgentie; 
– onderzoekbaarheid/haalbaarheid;
– impact op vakgebied en/of op de maatschappij;
– aansluiting bij patiënteninbreng. 

Op basis van deze twee rondes werden 41 onderwerpen als 
meest belangrijk aangemerkt (bijlage 6). Aan het einde van  
de prioriteringsbijeenkomst werden alle aanwezigen in de  
gelegenheid gesteld om in deze 41 onderwerpen een over-
koepelende prioritering aan te brengen. Dit deden zij door 
stickers te plakken bij de onderwerpen waaraan de meeste  
prioriteit werd toegekend. Hiervoor kregen alle aanwezigen 
vijf stickers per persoon. Reumatologen, patiëntvertegen- 
woordigers en overige belanghebbenden kregen daarbij ieder 
een eigen kleur, zodat achteraf duidelijk zou zijn welke onder-
werpen door welke groep belangrijk werden gevonden.

2.2.2 Methodiek definitieve prioritering 
Kennisagenda

In elk vakgebied is er een grote hoeveelheid aan kennishiaten 
en onderwerpen die in wetenschappelijk onderzoek kunnen 
worden uitgezocht. Het is belangrijk dat de onderwerpen 
waarmee gestart wordt ook een grote kans op succes hebben. 
Daarom heeft de werkgroep na afloop van de prioriterings-
bijeenkomst een extra weging aangebracht bij het 
samenstellen van de kennisagenda, waarbij maximaal  
10 zorgevaluatie onderwerpen werden geselecteerd. De 
onderwerpen die 9 keer of meer geprioriteerd zijn door de  
deelnemers van de prioriteringsbijeenkomst werden nogmaals 
bediscussieerd. Gezien het hoge aantal stemmen voor één  
innovatief hiaat besloot de werkgroep om een top 10+1 samen 
te stellen, met 10 zorgevaluatie hiaten en 1 innovatie hiaat. 
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De werkgroep heeft bij de keus van de 10 onderwerpen op de 
kennisagenda extra waarde toegekend aan de volgende weeg-
factoren: 
– De onderzoekbaarheid. Het opzetten van wetenschappelijk  
 onderzoek is kostbaar en vergt veel tijd. Het benodigde  
 onderzoek moet haalbaar zijn met een grote kans op succes. 
– De relevantie van de onderzoeksvragen voor verschillende  
 stakeholders, zoals reumatologen, patiëntenorganisaties, 
 zorgverzekeraars en overheid. Dit niet alleen vanwege  
 het draagvlak, maar ook door de hieraan gerelateerde 
 financieringsmogelijkheden voor de uitvoering van het  
 wetenschappelijk onderzoek. Onderwerpen waaraan vanuit  
 meerdere perspectieven prioriteit werd gegeven verdienden  
 daarbij de voorkeur.
– Het al in uitvoering dan wel afgerond zijn van onderzoek 
 dat tot oplossing van het kennishiaat zal leiden. Een   
 oriënterende literatuursearch is verricht om te verifiëren 
 of de geselecteerde onderzoeksvragen niet al onderwerp  
 zijn van lopend wetenschappelijk onderzoek. 
– De vertegenwoordiging binnen alle deelgebieden binnen 
 de reumatologie:

 * ontstekingsreuma/reumatoïde artritis
 * spondylartropathieën 
 * systeemziekten en bindweefselziekten 
 * kristalartropathieën en botaandoeningen
 * weke delen reuma en artrose
 * medicatie

2.2.3 Accreditatie 
prioriteringsbijeenkomst

Vooraf was discussie of deze bijeenkomst zou moeten worden 
geaccrediteerd, het is immers geen klassieke nascholing met 
een teacher, leerdoelen etc. Vanuit de projectgroep werd aan-
gedrongen op accreditatie, omdat verschillende competenties 
van de moderne specialist zijn getest: kennis en wetenschap, 
maar ook samenwerken, communicatie, maatschappelijk 
relevant handelen etc. 

De accreditatiecommissie van de NVR heeft deze bijeenkomst 
geaccrediteerd op basis van de volgende overwegingen: door-
dat tijdens de prioriteringsbijeenkomst kennis werd genomen 
van de bestaande literatuur, kennishiaten werden besproken 
en geprioriteerd en dit alles plaats vond in een interactieve 
sessie met reumatologen, maar ook met health professionals 
en patiënten. In een enquête na afloop van de bijeenkomst 
werd onder de aanwezige reumatologen geïnventariseerd in 
hoeverre CANMEDS aan de orde zijn gekomen. Uit de resulta-
ten bleek dat met name samenwerken, communicatie, kennis 
en wetenschap en professionaliteit aan de orde kwamen. Op 
de vraag of men tijdens de bijeenkomst voldoende kennis en 
ervaring had opgedaan, en of dit accreditatiewaardig was, 
antwoordden 21 reumatologen ‘ja’, tegen één keer ‘nee’. Het 
grootste deel van de reumatologen vond de discussies aan de 
tafels zinvol, en had voor hun eigen gevoel voldoende inbreng 
gehad in de prioritering van onderzoeksvragen.

2.3 INZIChT IN 
wETENSChAPPELIjKE 
ACTIVITEITEN

2.3.1 Inventarisatie UMC’s 
en behandelcentra

In januari 2018 heeft de inventarisatie van reumatologische 
onderzoekslijnen in Nederland plaatsgevonden. Hierbij zijn  
de reumatologie-afdelingen van alle UMC’s en van de volgende 
vier behandelcentra/ziekenhuizen per email benaderd,  
namelijk Medisch Spectrum Twente, Reade (Amsterdam),  
Sint Maartenskliniek (Nijmegen) en Maasstad Ziekenhuis 
Rotterdam. Hen is gevraagd om het reumatologisch onderzoek, 
het aantal promoties in de afgelopen vijf jaar (2014-2018) en  
de onderwerpen van deze promoties door te geven (bijlage 4). 
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Dit hoofdstuk beschrijft het resultaat van de inventarisatie en 
geprioriteerde onderzoeksvragen. 

3.1 TOP 10+1 
ONDERZOEKSVRAgEN 
De werkgroep heeft een top 10+1 samengesteld. Dit betreft 
10 zorgevaluatie hiaten + 1 innovatie hiaat. De top 10+1 
bestaat uit hiaten met de meeste voorkeursstemmen tijdens 
de prioriteringsbijeenkomst en die ook voldeden aan de 
bovengenoemde criteria, namelijk de onderzoekbaarheid, 
relevantie, het al dan niet aanwezig zijn van lopend onderzoek 
en de vertegenwoordiging van de verschillende deelgebieden 
van de reumatologie (zie ook paragraaf 2.2.2). Door het samen-
voegen van twee hiaten over oefentherapie bij verschillende 
ziektebeelden, kon dit hiaat worden toegevoegd aan de top 
10+1. Er was geen enkel hiaat bij systeemziekten met een 
hoog aantal voorkeursstemmen; deze aandoeningen worden 
vaak multidisciplinair behandeld en zijn zeker belangrijk voor 
de reumatologie. Daarom werd het hiaat over antifosfolipiden 
syndroom toegevoegd aan de top 10+1. Gezien het hoge  
aantal stemmen voor het jeugdreumahiaat tijdens de  
prioriteringsbijeenkomst is besloten om dit als innovatiehiaat 
mee te nemen in dit rapport. Hieronder wordt de top 10+1 
beschreven. 

3.1.1 Toelichting bij top 10+1 
onderzoeksvragen 

Zorgevaluatie hiaten

Wat is de waarde van eHealth interventies  
vergeleken met de huidige zorg bij patiënten  
met een inflammatoire reumatische ziekte?

EHealth is een nieuwe manier waarop er tussen patiënt en 
behandelaar kan worden gecommuniceerd en is veel belovend 
in het kader van zorgvernieuwing. Het lijkt namelijk mogelijk 
middels eHealth technologieën een bijdrage te kunnen  
leveren aan uitdagingen voor de zorg zoals toename van  
aantal patiënten, lagere consultfrequentie, verbeteren  
van de kwaliteit van zorg en besparen van kosten. Er zijn 
eHealth voorzieningen beschikbaar zoals voor het monitoren 
van ziekteactiviteit op afstand (telereumatologie) maar die 
worden nog spaarzaam gebruikt. Recent is een systematische 
review gepubliceerd die laat zien dat telereumatologie  
feasible is en patiënten er tevreden over zijn, echter goede 
gerandomiseerde studies en kosteneffectiviteitsanalyses  
ontbreken (1). SpA-NET (dr. A. van Tubergen) en de  
ReumaMeter App (dr. W.H. Bos) zijn 2 voorbeelden van 
eHealth applicaties die binnen de reumatologie in Nederland 
ontwikkeld zijn en waarvan de waarde nog vast moet komen 
te staan door middel van onderzoek.

In de dagelijkse praktijk worden patiënten met inflammatoir 
reumatische ziektes (RMDs) behandeld op geleide van ziekte-
activiteitsmetingen, volgens een treat to target principe,  
waarbij langdurige remissie voor zowel patiënt als dokter  
een doel is. Door eHealth in te zetten als middel voor zorg  
op afstand middels ziekteactiviteit metingen, kan dit tot  
besparingen leiden in de kosten van zorg. Waarbij zorg 
gegeven wordt volgens het principe van de juiste zorg op de 
juiste plek. Daarnaast kan eHealth ook worden ingezet bij 
het begin van een ziekte beeld, aanvullend op of gedeeltelijk 
vervangend voor standaardzorg.

Alhoewel eHealth als een holy grail beschouwd kan worden  
is overtuigend bewijs nodig om zorgverleners tot een  
aanpassing van hun strategie te laten komen. Waarbij de 
essentie van iedere te ontwerpen studie is dat patiënten hun 
kwaliteit van leven en gevoelde kwaliteit van zorg optimaal 
dient te zijn.

Dit bewijs kan verkregen worden door een gerandomiseerde 
studie met enerzijds eHealth en anderzijds standaard zorg met 
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als uitkomstmaat de zorgervaring door de patiënt (kwaliteit 
van ervaren zorg en kwaliteit van leven), naast de standaard 
ziekte maten als de DAS 28, dan wel ASDAS/BASMI of het  
aantal jicht aanvallen in de afgelopen periode, en tenslotte 
naast een mogelijke kostenbesparing.

Mocht zorg op afstand middels eHealth even goed werken  
als standaardzorg krijgt de patiënt hiermee de juiste zorg  
werkelijk op de juiste plaats. Dit alles heeft hoge prioriteit 
voor de NVR.

Optimalisering van targets voor bloeddruk en lipiden 
in het kader van cardiovasculair risicomanagement 
(CVRM) bij patiënten met inflammatoire gewrichts-
ziekten? 

De afgelopen 10-20 jaar is duidelijk aangetoond dat de  
cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit ongeveer 
tweemaal verhoogd zijn bij inflammatoire reumatische 
aandoeningen (2). Allereerst is dit aangetoond bij reumatoïde 
artritis, later ook bij ankyloserende spondylitis, artritis  
psoriatica en ook bij jicht. Al met al vormen hart- en vaat-
ziekten de belangrijkste co-morbiditeit bij patiënten met 
inflammatoire reumatische aandoeningen. Implementatie  
van Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM) in de  
reumatologische praktijk is dan ook onontbeerlijk. Echter 
recentelijk is (wederom) gebleken dat dit in de klinische 
praktijk niet of onvoldoende plaats vindt (3). Redenen 
hiervoor kunnen zijn, het ontbreken van een praktische 
eenduidige richtlijn, maar ook onvoldoende counseling.

Een veel gehoord argument is dat onze huidige anti- 
reumatische medicatie het cardiovasculair risico weer  
zou normaliseren. Hierbij wordt echter vergeten dat deze 
reuma specifieke eigenschappen niet meer dan 40% van  
het verhoogde cardiovasculaire risico verklaren en dat  
de ’traditionele’ risicofactoren voor hart- en vaatziekten  
minimaal dezelfde of zelfs een grotere bijdrage hebben  
t.a.v. het verhoogde cardiovasculaire risico (4).

In de huidige praktijk wordt de anti-reumatische medicatie 
steeds vaker afgebouwd of zelf gestopt bij het bereiken van 
een lage ziekte activiteit of remissie.

Cardiovasculair gezien zijn hier twee nadelen aan, allereest 
betekent deze strategie een hogere kans op flares, wat weer 
een verhoogd cardiovasculair risico betekent (5). Daarnaast 
zijn er aanwijzingen dat afbouwen van medicatie ook tot een 
toegenomen vaatwand ontsteking kan leiden wat ook weer 
een verhoogd cardiovasculair risico impliceert (6).

Uit bovenstaande blijkt dat (betere) implementatie van  
een (uniforme) CVRM richtlijn onontbeerlijk is voor het tijdig 
onderkennen van goed behandelbare cardiovasculaire risico-
factoren zoals hypercholesterolemie en hypertensie en dit  
kan belangrijke gezondheidswinst opleveren door reductie 
van cardiovasculaire ziektelast. 

Daarnaast is verder onderzoek noodzakelijk of en in  
welke mate het cardiovasculaire risico bij inflammatoire  
reumatische aandoeningen toeneemt bij het afbouwen  
van anti-reumatische medicatie.

Wat is de effectiviteit van een interdisciplinaire 
stepped care strategie ten aanzien van advisering  
en begeleiding bij bewegen en oefenen op de fysieke 
activiteit en algemene gezondheid van patiënten met 
reumatische aandoeningen?

Bij mensen met reumatische aandoeningen worden beweeg-
vormen aangeraden om het functioneren te verbeteren en 
de algemene gezondheid te bevorderen (onder andere reductie 
van cardiovasculair risico). Onder beweegvormen wordt  
verstaan alle vormen van lichamelijke activiteit, al dan niet 
onder begeleiding uitgevoerd; variërend van dagelijkse 
activiteiten, recreatief wandelen en sporten tot therapeutisch 
oefenen. De vorm en mate van begeleiding bij het bereiken 
en behouden van een gezond beweegpatroon kan variëren 
van informatie/advies door reumatoloog, (huis)arts en/of 
reumaverpleegkundige, een eHealth interventie, begeleiding/ 
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advies door beweegcoach of sportdocent, begeleiding door  
een oefen- of fysiotherapeut tot een combinatie van oefen-
therapie met cognitieve gedragstherapie. Het is van belang  
om advies en begeleiding optimaal af te stemmen op de 
persoonlijke situatie van patiënten (ernst van klachten, 
mate van zelfredzaamheid, motivatie, psychosociale factoren 
zoals beweegangst en persoonlijke doelen ten aanzien van 
bewegen).  

Het is onvoldoende duidelijk wat de optimale vorm en 
intensiteit van (therapeutisch) bewegen is, wat de optimale 
vorm en mate van begeleiding is en bij wie welke vorm  
van begeleiding het meest effectief is (stratified care). Ook 
ontbreekt de evidence over de wijze waarop en de mate 
waarin mensen met reumatische aandoeningen belastende 
beweegactiviteiten zoals hardlopen en fitnessen veilig  
kunnen opbouwen en beoefenen. Er is behoefte aan een  
interdisciplinaire, gestructureerde, stepped care aanpak,  
gebaseerd op best available evidence om mensen met  
reumatische aandoeningen te adviseren en te ondersteunen 
in het bereiken en integreren van een gezond beweegpatroon 
(inclusief sportactiviteiten) in het dagelijks leven. Stepped 
care betekent dat alle patiënten in eerste instantie de minst 
intensieve vorm van begeleiding wordt aangeboden en dat 
pas bij onvoldoende resultaat wordt overgegaan op een meer 
intensieve begeleiding. (7-10)

Wat is de beste prednison sparende behandeling  
bij reuscel arteritis (GCA)/polymyalgiareumatica 
(PMR)? En wat is de beste prednison startdosis en 
afbouwschema bij polymyalgiareumatica?

Reuscel arteritis (GCA) en polymyalgiareumatica (PMR) 
zijn verwante inflammatoire aandoeningen die met name 
voorkomen bij personen ouder dan 50 jaar. De geschatte  
incidentie van GCA en PMR is in deze leeftijdsgroep  
respectievelijk ongeveer 27 en 60 per 100.000 patiënten  
per jaar (11,12). De behandeling van GCA en PMR is meestal 
met orale glucocorticoïden. In het geval van GCA in eerste 
instantie met hoge doseringen en bij zowel GCA als PMR 

gedurende langere tijd. De beste startdosis en afbouwschema 
is niet bekend. De behandeling is initieel meestal wel effectief, 
maar bij ongeveer 6o% van de patiënten treedt een recidief 
op na eerdere remissie (13, 14). Hoge dosis prednison kent 
verschillende ernstige bijwerkingen, maar ook bij langdurig 
gebruik van lage doses is de stijgende cumulatieve dosis  
prednison geassocieerd met complicaties en bijwerkingen.  
Voor de behandeling van GCA en PMR zijn tot heden geen  
effectieve alternatieven gevonden. Er worden wel  
verschillende steroïde-sparende strategieën toegepast bij  
de behandeling van GCA en/of PMR. Vaak betreft dit het 
toevoegen van DMARDs aan de behandelingen met 
prednison, maar ook worden hiervoor biologicals gebruikt. 
Er zijn momenteel trials gaande (cliniclatrials.gov) met 
upadacitinib NCT03725202, ustekinumab NCT03711448, 
NCT02955147, sarilumab NCT03600805 en baricitinib 
NCT03026504. Daarnaast zijn er niet-steroïdale selectieve 
glucocorticoïd receptor modulatoren in ontwikkeling. Behalve 
voor toepassing van methotrexaat (15) en tocilizumab (16) 
als steroïde-sparende behandeling bij GCA is er is echter 
nog weinig wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit, 
veiligheid en kosteneffectiviteit van deze strategieën. Voor 
methotrexaat zijn de bevindingen in de literatuur tegenstrijdig 
(15,17,18). Voor methotrexaat en tocilizumab ontbreekt 
informatie over de indicaties (toepassen als primaire behande-
ling, bij recidief of flare, bij comorbiditeit of complicaties?) 
alsmede de optimale dosis en behandelduur en het daarbij te 
hanteren glucocorticoïd afbouwschema. Ook voor prednison 
ontbreekt informatie over de optimale dosis en behandelduur 
alsmede over het effect van prednison op vaatwand niveau. 
Een relevante vraag is wat het effect is van het starten van een 
hoge dosis methotrexaat 15-25 mg per week vs. placebo naast 
prednisolon short 26 week taper op de time to relapse in GCA.

Wat is de beste behandelstrategie bij urinezuur  
verlagende therapie bij patiënten met jicht ten 
aanzien van kwaliteit van leven, veiligheid, therapie-
trouw en kosteneffectiviteit: een treat to target  
of een treat to symptom control behandelstrategie?
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Jicht is een veelvoorkomende aandoening. Urinezuur  
verlagende therapie moet vroegtijdig worden overwogen bij 
elke patiënt met jicht. Van oudsher werd de dosering hiervan 
afgestemd op het bereiken van acceptabele controle van het 
aantal jichtaanvallen en tophi (treat to symptom control). In 
de EULAR aanbevelingen van 2016 wordt echter bij start van 
urinezuurverlagende therapie een treat-to-target behandel-
strategie aangeraden, met een urinezuur target beneden 
de 360 mmol/L of beneden de 300 mmol/L bij ernstige jicht 
(d.w.z. aanwezigheid van tophi, chronische arthropathie,  
frequente aanvallen) en het urinezuur target beneden de  
360 mmol/L zou levenslang behouden moeten blijven (19). 
Een groot deel van de patiënten heeft hoge doseringen of een 
combinatie van urinezuur verlagende medicatie nodig om 
dit te bereiken (20,21). Het is bekend dat een lage urinezuur-
concentratie geassocieerd is met een lage aanvalfrequentie 
en een afname van bestaande tophi (22,23). Het is echter 
onvoldoende bekend wat de invloed is op kwaliteit van leven, 
veiligheid, therapietrouw en kosteneffectiviteit. Het is dus 
de vraag wat het ‘doel’ moet zijn van urinezuurverlagende 
therapie bij jicht: beneden een bepaalde urinezuurwaarde 
(treat to target) of acceptabele controle van het aantal 
jichtaanvallen en tophi (treat to symptom control). 

Is het afbouwen van biologicals en cDMARDS bij 
patiënten met reumatoïde artritis, spondylartritis  
en artritis psoriatica veilig en (kosten)effectief?

Biologicals en conventionele DMARDs zijn veilige en  
effectieve medicijnen waarmee vele patiënten met  
reumatoïde artritis, spondylartritis en artritis psoriatica  
succesvol behandeld worden. Jarenlang was het gebruikelijk 
om bestaande medicatie te continueren indien remissie of  
lage ziekteactiviteit bereikt was. Echter, in een van de 
eerste onderzoekingen, de DRESS-studie uit Nijmegen (24), 
en in navolging hierop ook in andere studies (25) bleek dat 
afbouwen van de TNF-remmers bij RA patiënten veilig was,  
en bij zorgvuldige monitoring, niet leidde tot toegenomen 
ziekteactiviteit. Afbouwen van bestaande medicatie is 
aantrekkelijk voor patiënten, ze hoeven immers minder 

vaak hun medicatie te nemen (meestal injecties), en hebben 
minder kans op bijwerkingen. Voor de maatschappij is het 
ook relevant, vooral als het afbouwen van dure biologicals 
(7.000-15.000 euro per patiënt per jaar) betreft.

Er is sterke evidence dat ziekteactiviteit gestuurd afbouwen 
en stoppen van TNF blokkers bij patiënten met reumatoïde 
artritis veilig en kosteneffectief is. Echter, voor andere  
biologicals zoals abatacept, tocilizumab, rituximab, en  
JAK-remmers zijn nauwelijks of geen gegevens en wordt er  
spaarzaam onderzoek gedaan naar dosisverlaging bij deze 
specifieke middelen (o.a. REDO studie van den Broeder et al. 
(26) en Practical study bij jak-remmers). Bij spondylartritis  
en artritis psoriatica is het (ziekteactiviteit gestuurd) verlagen 
van medicatie een vrijwel onontgonnen gebied op één lopende 
strategiestudie na (DRESS-PS). Daarnaast is de vraag of er 
middels andere (behandel)strategieën (bijvoorbeeld door 
therapeutic drug monitoring zoals beschreven door 
Kneepkens et al. (27)) ook afgebouwd kan worden met deze 
dure geneesmiddelen. 

De NVR ziet hier een belangrijk onderzoeksveld, met grote 
impact op patiëntenzorg en kosten. Dit is ook haalbaar, want 
Nederlands klinisch reumatologisch onderzoek, zowel met 
cohorten als gerandomiseerde trials, staat internationaal op 
zeer hoog niveau aangeschreven.

Hoe kunnen patiënten met artrose het beste worden 
gefenotypeerd en wat is de effectiviteit en veiligheid 
van bestaande behandelingen bij patiënten met 
specifieke artrose fenotypes, zoals inflammatoire 
artrose?

Artrose is een veel voorkomende aandoening en kan zich 
voordoen in verschillende gewrichten, met name in de 
vingers en duimbasis, heup en knie en vaak in meerdere 
gewrichten tegelijkertijd. Artrose is echter niet één ziekte, 
maar kent verschillende fenotypen. Daarbij spelen verschil-
lende onderliggend pathogenetische mechanismen een rol. 
Zo zijn er fenotypes waarin pijn of synovitis of activiteit in 
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het subchondrale bot een hoofdrol lijken te spelen. Helaas zijn 
de therapeutische mogelijkheden voor artrose op dit moment 
beperkt. Vele klinische studies zijn negatief, echter de meeste 
studies worden uitgevoerd zonder dat er specifiek aandacht is 
voor de verschillende fenotypen.  

Vele anti-inflammatoire therapieën, zoals corticosteroïden 
oraal of lokaal, cDMARDs en bDMARDs, zijn beschikbaar  
in de reumatologie. Zij worden nogal eens gebruikt bij  
patiënten met tekenen van ontsteking bij artrose of wanneer 
de differentiaal diagnose tussen inflammatoire artrose of 
een inflammatoir reumatische ziekte zoals inflammatoire 
handartrose of artritis psoriatica (sine psoriasis) onduidelijk 
is. In hoeverre dergelijke anti-inflammatoire therapie voor 
inflammatoire artrose effectief is, is niet duidelijk.  
Corticosteroïd injecties in knieartrose lijken effectief, echter 
in vingerartrose is dit nauwelijks onderzocht, terwijl het  
in duimbasisartrose niet effectief lijkt. De studies naar  
cDMARDs en bDMARDs zijn veelal negatief, al laten analysen 
in subgroepen wel effectiviteit zien. In veel van deze  
studies zijn echter niet specifiek patiënten geïncludeerd die 
ontsteking of een inflammatoir fenotype hadden, maar werd 
een mix van patiënten met artrose geïncludeerd. Hetzelfde 
geldt voor medicamenteuze therapieën gericht op het bot-
metabolisme, zoals bisfosfonaten, en op kraakbeen herstel. 

Duidelijke fenotypering van patiënten met artrose in hand, 
heup en knie of in meerdere gewrichten is van belang, zodat 
patiënten met een specifiek fenotype in klinische trials  
kunnen worden geïncludeerd en treat-to-target kunnen 
worden behandeld. Met name onderzoek naar fenotypes met 
ontsteking of subchondrale activiteit is aantrekkelijk, omdat 
hiervoor reeds veel bestaande medicamenteuze therapieën 
zijn, waarvan het effect bij artrose nog onvoldoende  
onderzocht is. Bij hand- en knieartrose worden nogal eens 
inflammatoire fenotypes gezien. Nader onderzoek naar de 
waarde van bestaande behandelingen zoals intra-articulaire 
injecties of van cDMARDs en bDMARDs bij vingerartrose, 
duimbasis of knieartrose is daarom geïndiceerd. (28-33) 

Wat is het effect van sekse op de effectiviteit van 
behandelingen bij spondylarthropathieën?

Veel reumatische aandoeningen laten een sterk verschil zien 
tussen mannen en vrouwen in het risico van het ontwikkelen 
van de ziekte: reumatoïde artritis (RA, 2% van de bevolking) 
komt meer voor bij vrouwen, terwijl Ankyloserende Spondylitis  
(AS; voorheen M. Bechterew, 0,9% van de bevolking), meer bij 
mannen voor komt. Bij deze laatste aandoening zijn slechts 
weinig geneesmiddelen effectief alleen ontstekingsremmende 
pijnstillers (NSAID’s) en biologicals. 

De meeste klinische studies zijn een weergave van de man/
vrouw verdeling binnen de aandoening. 
Hierdoor zitten in studies met AS aanzienlijk meer mannen 
(75%), waardoor de effecten van het geneesmiddel op de  
vrouwen minder goed kan worden ingeschat. Indien verschil-
lende, bestaande studies worden samengevoegd, waardoor 
er genoeg gegevens van mannen en vrouwen zijn, komen er 
duidelijke gender- en sekseverschillen naar voren komen in 
effectiviteit. In een gecombineerde analyse van alle trials met 
de biological etanercept in AS, kwam naar voren dat vrouwen 
significant minder goed reageerden dan mannen, terwijl dit  
in de aparte klinische trials niet naar voren was gekomen (34). 
Tevens bleken vrouwen vaker te switchen naar een ander 
biological dan mannen (35,36).

De werkgroep stelt voor om alle klinische studies met  
geneesmiddelen (met name de biologicals) zowel bij AS als 
non radiografische axiale SpA, als artritis psoriatica/perifere  
spondylarthropathie van elk geneesmiddel, samen te  
voegen en te onderzoeken op sekseverschillen. Dan zullen  
de aantallen groot genoeg zijn om sekseverschillen in  
effectiviteit, inclusief dosis respons curve en veiligheid  
(bijwerkingen, zoals infecties) op te sporen. 

In de analyse zal er worden gekeken naar de ziekteactiviteit, 
hoe lang iemand behandeld wordt met één biological, hoe 
vaak en welke bijwerkingen er optreden (veiligheid), of 
de functie verbetert en hoe de kwaliteit van leven is. Deze 
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uitkomstmaten zullen gemeten worden door middel van 
internationaal geaccepteerde ziekte-uitkomstmaten (met 
o.a. gewrichtsscores en bloedbezinking) en vragenlijsten. 
Tevens zal rekening worden gehouden met de lengte en het 
lichaamsgewicht (body mass index, BMI) omdat is aangetoond 
dat een hoger BMI gerelateerd is aan een slechtere werking 
van biologicals (37,38). 

Data van alle studies voor Bechterew/Axiale SpA binnen 
Nederland voor ieder type biological worden samengevoegd 
en worden geanalyseerd op verschillen tussen mannen en 
vrouwen. De gegevens zullen helpen om een doelmatiger 
beleid te ontwikkelen voor de behandeling van mannen en 
vrouwen met spondylarthropathieën, door bijvoorbeeld dosis-
aanpassingen van geneesmiddelen specifiek voor mannen 
of vrouwen en/of voor BMI. 

Dit beleid past in de brede maatschappelijke discussie die 
momenteel wordt gevoerd naar man-vrouw verschillen in 
opsporing van en behandeling van ziektebeelden, zoals 
binnen de cardiologie reeds wordt toegepast. Wanneer dit 
ook binnen de reumatologie gebeurt, zal dat leiden tot een 
betere behandeling en minder ziektelast voor zowel mannen 
als vrouwen. 

Kunnen patiënten met een antifosfolipidensyndroom 
veilig behandeld worden met anticoagulantia op 
basis van een risicostratificatie? 

Retrospectieve populatie studies tonen dat antifosfolipide-
antilichamen (aPL) aanwezig zijn bij ongeveer 14 procent 
van de beroertes, 11 procent van de hartinfarcten, 10 procent 
van de diepe veneuze trombose en 9 procent van spontane 
abortus. Voor de Verenigde Staten werd gesuggereerd dat aPL 
geassocieerd zijn met 110.000 beroertes, 100.000 myocard 
infarcten, 50.000 vroegtijdige zwangerschapsonderbrekingen 
en 30.000 diepe veneuze thromboses per jaar (39). Patiënten 
gediagnosticeerd met een antifosfolipiden syndroom (APS) 
hebben binnen de 2 jaar 10% en binnen 15 jaar 65% kans op 
een nieuwe thrombo-embolische morbiditeit.

Primaire preventie van arterio-veneuze (AV) thrombose 
bij patiënten met aPL-antilichamen (zonder APS) met  
acetylsalicylzuur staat nog steeds ter discussies. Studies 
die een beschermend effect tonen zijn van matige kwaliteit 
(40,41). Patiënten gediagnosticeerd met een APS worden in 
de regel levenslang behandeld met anticoagulantia (42). Voor 
sommige patiënten is dit levensreddend, maar voor andere  
zal dit overbehandeling zijn, met alle (bloedings-)risico’s  
van dien. Daarnaast is het gebruik van anticoagulantia  
geassocieerd met een afname van ervaren kwaliteit van leven. 
Een recente studie in hoog-risico APS-patiënten laat boven-
dien zien dat behandeling met rivaroxaban inferieur is ten 
opzichte van behandeling met vitamine K antagonisten (43). 
Daarnaast wordt momenteel in een gerandomiseerde studie 
nagegaan of het toevoegen van hydroxychloroquine naast 
anticoagulantia aanvullende waarde heeft bij voorkómen  
van nieuwe events (NCT03540810). Het is dus nog steeds 
onduidelijk of primaire preventie van AV thrombose met 
acetylsalicylzuur bij alle patiënten met aPL nodig is, en bij 
welke patiënten met APS de voordelen van secundaire 
preventie met intensievere therapie mét anticoagulantia 
opwegen tegen de risico’s (44) . 

Door een betere risicostratificatie moet het mogelijk zijn 
om per patiënt, op individuele basis af te wegen hoe, en hoe 
intensief de aanwezigheid van aPL-antilichamen, dan wel 
een APS behandeld moet worden. Hiermee kan een deel 
van de overbehandeling worden voorkomen, waardoor er in 
deze groep minder bloedingen, waaronder levensbedreigende 
bloedingen, voor zullen komen. Zo is de aanwezigheid van  
een onderliggende systeemziekte zoals systeem lupus 
erythematodes (SLE) bij een APS een additionele risico-
factor op trombo-embolische morbiditeit (45,46). Een 
eerdere risicoscore is ontwikkeld en extern gevalideerd, 
maar heeft echter niet geleid tot geïndividualiseerde keuzes 
in behandeling (47).

Om tot een effectievere risicostratificatie te komen, zal in 
meer detail moeten onderzocht worden welke factoren
correleren met een hoger risico op trombose (veneus en 
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arterieel). Vervolgens zal deze set van factoren prospectief 
geëvalueerd/gevalideerd moeten worden. Uiteindelijk zal 
een gerandomiseerde behandelstudie, waarbij patiënten 
intensiever behandeld worden afhankelijk van hun risico-
stratificatie, en telkens in vergelijking met de standaard 
behandeling, het best mogelijk antwoord moeten geven.

Personalised medicine in de reumatologie: Is het 
effect van starten en afbouwen van biologicals 
te voorspellen?

Precies de juiste zorg op het juiste moment voor elke  
patiënt met een reumatologische aandoening (rheumatic  
musculoskeletal disease, RMD). Of wel personalised medicine 
met een minimum aan bijwerkingen, tegen minimale kosten 
en zo dicht mogelijk bij huis. Dit principe wordt ook wel 
4P medicine (participatory, personalised, preventative en 
precision) genoemd. 

De momenteel meest actuele en relevante vragen 
in dit brede gebied zijn:
– hoe kunnen we voorspellen welke patiënten goed 
 reageren op behandeling met biologicals (en welke niet?)
– hoe kunnen we voorspellen bij welke patiënten biologicals  
 succesvol kunnen worden afgebouwd?

Het overarching principle is dat het voor elke behandeling  
een grote stap voorwaarts is als het effect van tevoren  
voorspeld kan worden; dit voorkomt immers onnodige 
behandelingen, die tot bijwerkingen, langere duur van actieve 
ziekte en onnodige kosten kunnen leiden. In het kader van 
zowel goede en zinnige zorg als doelmatigheid is dit voor de 
reumatologie en de NVR een belangrijk onderwerp, vooral 
als het dure middelen zoals biologicals of JAK-remmers betreft. 
Net zo relevant is of succesvol afbouwen kan worden voor-
speld, bij wie is het mogelijk om een biological of JAK-remmer 
af te bouwen zonder exacerbaties van de onderliggende RMD. 

Innovatie hiaat

Wat is de beste imaging techniek voor diagnostiek 
van artritis van een heupgewricht bij patiënten met 
jeugdreuma?

Bij patiënten met een reumatische aandoening op volwassen 
leeftijd heeft beeldvorming een duidelijke plaats gekregen  
om hiermee sneller tot een diagnose te komen (48,49).  
Daarnaast heeft beeldvorming ook een rol om prognose en 
beloop van de ziekte in een vroeger stadium helder te krijgen. 
Echter, bij kinderen met een reumatische aandoening is  
hier weinig over bekend en is niet goed duidelijk wat de beste 
manier van beeldvorming is ten behoeve van diagnostiek en 
prognose en beloop van jeugdreuma rekening houdend met 
leeftijd en veiligheid van een kind met jeugdreuma (50). Bij 
patiënten met JIA wordt regelmatig destructie gezien in met 
name de heupgewrichten op volwassen leeftijd, wat leidt  
tot een verhoogde kans op een gewrichtsprothese t.o.v. een  
volwassen patiënt met dezelfde reumatische aandoening (51). 
De destructie wordt waarschijnlijk veroorzaakt door  
(subklinische) artritis, dan wel door groeistoornissen als 
gevolg van een (subklinische) artritis. Onduidelijk is welke 
beeldvorming (conventioneel; echografie of MRI) het meest 
geschikt is om een artritis van het heupgewricht dan wel 
schade als gevolg van doorgemaakte artritis (stoornis in de 
groei; secundaire versmalling door osteoartrose) te  
onderkennen (50).

3.1.2 Aansluiten bij richtlijnen

In tabel 1 is aangegeven bij welke Nederlandse richtlijnen  
de top 10+1 onderzoeksvragen kunnen aansluiten.
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Onderzoeksvraag

Wat is de waarde van eHealth interventies vergeleken met de huidige zorg 
bij patiënten met een inflammatoire reumatische ziekte?

Optimalisering van targets voor bloeddruk en lipiden in het kader van 
cardiovasculair risicomanagement (CVRM) bij patiënten met inflamma-
toire gewrichtsziekten? 

Wat is de effectiviteit van een interdisciplinaire stepped care strategie 
ten aanzien van advisering en begeleiding bij bewegen en oefenen op de 
fysieke activiteit en algemene gezondheid van patiënten met reumatische 
aandoeningen?

Wat is de beste prednison sparende behandeling bij reuscel arteritis  
(GCA)/polymyalgia reumatica (PMR)? En wat is de beste prednison 
startdosis en afbouwschema bij polymyalgia reumatica (PMR)?

Wat is de beste behandelstrategie bij urinezuur verlagende therapie 
bij patiënten met jicht ten aanzien van kwaliteit van leven, veiligheid, 
therapietrouw en kosteneffectiviteit: een treat to target of een 
treat to symptom control behandelstrategie?

Is het afbouwen van biologicals en cDMARDS bij patiënten met 
reumatoïde artritis, spondylartritis en artritis psoriatica veilig en (kosten)
effectief? 

Hoe kunnen patiënten met artrose het beste worden gefenotypeerd 
en wat is de effectiviteit en veiligheid van bestaande behandelingen in 
patiënten met specifieke artrose fenotypes, zoals inflammatoire artrose?

Wat is het effect van sekse op de effectiviteit van behandelingen bij 
spondylarthropathieën?

Kunnen patiënten met een antifosfolipidensyndroomveilig behandeld 
worden met anticoagulantia op basis van een risicostratificatie? 

Personalised medicine in de reumatologie: Is het effect van starten 
en afbouwen van biologicals te voorspellen?

Wat is de beste imaging techniek voor diagnostiek van artritis van  
een heupgewricht bij patiënten met jeugdreuma?

Richtlijn

– 

CVRM (NIV, in ontwikkeling), modules over artritis psoriatica, jicht, 
reumatoïde artritis en ziekte van Bechterew.

– 

NVR standpunt Tocilizumab, Plaatsbepaling tocilizumab bij de behandeling 
van Giant Cell Arteritis (GCA), 2018.

Jicht (NVR, 2014)

Biologicals (NVR, 2011)
Medicamenteuze behandeling van reumatoïde artritis 
(NVR, in ontwikkeling)

Knie en heup artrose (NOV, in ontwikkeling)

Biologicals (NVR, 2011)
Axiale spondylarthropathieën (NVR, ontwikkeling richtlijnstart 
voorjaar 2019)

– 

Biologicals (NVR, 2011)

Jeugdreuma (NVK, in ontwikkeling)

Tabel 1 Koppeling met Nederlandse richtlijnen  
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3.2 INZIChT IN 
wETENSChAPPELIjKE 
ACTIVITEITEN

3.2.1 Onderzoekslijnen in UMC’s 
en revalidatiecentra

Een van de onderdelen van deze kennisagenda is de  
inventarisatie van reumatologische onderzoekslijnen in  
Nederland. In het voorjaar van 2018 is deze inventarisatie 
uitgevoerd. Het doel van deze inventarisatie is om inzicht 
te creëren in de onderzoekslijnen binnen Nederland en een 
overzicht te bieden waar dit onderzoek plaatsvindt. 
Daarnaast dient deze inventarisatie ter inzage in mogelijke en 
bestaande samenwerkingsverbanden. Alle acht academische 
centra en vier behandelcentra/ziekenhuizen waar  
reumatologisch onderzoek wordt uitgevoerd hebben een 
overzicht aangeleverd van hun onderzoekslijnen en van hun 
afgeronde promotieonderzoeken (2014-2018). Een beknopt 
overzicht van het resultaat van deze inventarisatie wordt  
gepresenteerd in tabel 2 en 3. Voor het volledige overzicht 
wordt verwezen naar bijlage 5. 

In tabel 2 zijn de onderzoekslijnen ingedeeld op basis  
van diagnose voor de verschillende locaties. Het meeste  
onderzoek vindt plaats naar ontstekingsreuma, 
spondylarthropathieën, artrose en bindweefselziekten/
systeemziekten.

In tabel 3 is het aantal promoties binnen de reumatologie 
weergegeven voor de verschillende locaties voor de periode 
van 2014-2018. Alle afgeronde promoties en lopende  
promoties met een geplande datum zoals bekend in januari 
2018 zijn hierin meegeteld. Lopende promoties zonder 
geplande datum zijn niet opgenomen in dit overzicht. Te zien 
is dat tussen verschillende instituten samenwerkingen zijn, 
zowel tussen UMC’s als tussen UMC’s en behandelcentra.  
In totaal hebben 161 promoties plaatsgevonden. Dit is een 
groot aantal voor een kleine wetenschappelijke vereniging  
als de NVR, en geeft aan dat de wetenschappelijke tak van de 
reumatologie buitengewoon actief is. Het is niet uitgesloten 
dat er mogelijk een aantal promoties is gemist, vanuit andere 
ziekenhuizen, of andere afdelingen uit academische zieken-
huizen, zoals bij kindergeneeskunde of radiologie.
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Afkortingen: AMC: Amsterdam Medisch Centrum; i.s.m.: in samenwerking met; LUMC: Leids Universitair Medisch Centrum; MC: medisch centrum; 
MUMC+: Maastricht Universitair Medisch Centrum+; RA: reumatoïde artritis; SLE: systemische lupus erythematosus; UMC: Universitair Medisch Centrum; 
UMCG: Universitair Medisch Centrum Groningen; UMCU: Universitair Medisch Centrum Utrecht; VUmc: Vrije Universiteit medisch centrum.

Locaties
Amsterdam UMC: AMC

Amsterdam UMC: VUmc

Erasmus MC

LUMC

Maasstadziekenhuis i.s.m. Erasmus MC

Medisch Spectrum Twente

MUMC+

Radboud UMC i.s.m. St. Maartenskliniek

Reade i.s.m. Amsterdam UMC: AMC

UMCG

UMCU
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Tabel 2 Overzicht van onderzoekslijnen bij de afdeling Reumatologie voor de verschillende locaties, gestratificeerd voor de diagnose  
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9

1

15

33

6

8

15

11

1

3

4

8

2

1

18

26

161

Tabel 3 Overzicht van het aantal promoties per locatie zoals bekend in januari 2018 *

LOCATIE

Amsterdam UMC: AMC?

Amsterdam UMC: VUmc i.s.m. LUMC

Erasmus MC

LUMC

Maasstadziekenhuis i.s.m. Erasmus MC

Medisch Spectrum Twente

MUMC+

Radboud UMC i.s.m. St. Maartenskliniek

Radboud UMC i.s.m. St. Maartenskliniek en UMCU

Reade i.s.m. Sanquin

Reade i.s.m. Amsterdam UMC: AMC

Reade i.s.m. Amsterdam UMC: VUmc

Reade i.s.m. Amsterdam UMC: AMC en VUmc

Reade i.s.m. Amsterdam UMC: AMC en Sanquin

UMCG

UMCU

TOTAAL PER JAAR

5

0

1

10

0

3

2

1

0

0

0

1

0

0

6

7

36

1

1

5

7

0

0

3

4

1

0

0

2

0

0

5

7

36

2

0

0

9

4

1

1

1

0

1

2

2

1

0

4

2

30

1

0

2

5

0

1

8

2

0

2

0

1

0

0

2

4

28

0

0

7

2

2

3

1

3

0

0

2

2

1

1

1

6

31

2014 2015 2016  2017   2018 TOTAAL pER LOCATIE 
     

Afkortingen: AMC: Amsterdam Medisch Centrum; i.s.m.: in samenwerking met; LUMC: Leids Universitair Medisch Centrum; MC: medisch centrum; MUMC+: 
Maastricht Universitair Medisch Centrum+; UMC: Universitair Medisch Centrum; UMCG: Universitair Medisch Centrum Groningen; UMCU: Universitair Medisch 
Centrum Utrecht; VUmc: Vrije Universiteit medisch centrum. 
*Alle afgeronde promoties en lopende promoties met een geplande datum zijn meegeteld. Alle lopende promoties zonder geplande datum in 2018 zijn niet 
opgenomen in dit overzicht. 
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4.1 ORgANISATIE 
EN FINANCIERINg 
Deze Kennisagenda Reumatologie (NVR) is bedoeld als  
beginpunt van een continu zorgevaluatieproces binnen 
de kwaliteitscyclus van de reumatologie. Het is belangrijk 
dat de kennishiaten worden ingevuld middels onderzoek, 
waarvan de resultaten breed worden gedragen binnen het 
reumatologisch vakgebied en worden opgenomen in richt-
lijnen en andere kwaliteitsdocumenten. Deze aanbevelingen 
in richtlijnen en andere kwaliteitsdocumenten moeten 
vervolgens worden geïmplementeerd in de dagelijkse 
reumatologische zorg. Hierbij moet geëvalueerd worden 
of de nieuwe aanbevelingen worden opgevolgd en of er 
nieuwe of aanvullende kennishiaten zijn ontstaan in het 
vakgebied.

Om op deze manier invulling te kunnen geven aan de kennis-
agenda is het essentieel dat het zorgevaluatieproces als geheel 
binnen de beroepsgroep wordt vormgegeven en bestuurd. 

De samenwerking binnen de werkgroep van de Kennisagenda 
NVR was goed, productief en inspirerend. De werkgroep ziet 
geen realistische mogelijkheden tot continuïteit en dus geen 
rol voor zichzelf meer na het afronden en presenteren van het 
rapport. 

Uiteraard is het wel belangrijk dat het initiatief van de  
kennisagenda binnen de NVR wordt gecontinueerd. De  
werkgroep adviseert daarom de commissie kwaliteit om  
na te gaan of dit kan worden ondergebracht bij de commissie 
kwaliteit, of dat er een commissie wetenschap binnen het 
NVR-bestuur opgericht moet worden. Deze commissie  
kan dan zorgdragen voor de bewaking, ondersteuning en 
stimulatie van het hele zorgevaluatieproces.

Uitwerken studies
Als eerste stap voor het uitwerken van de studies adviseert  
de werkgroep om een enquête uit te zetten onder alle  
reumatologische onderzoeksgroepen in Nederland. Het doel 
van de enquête is om te inventariseren wat de behoeftes zijn  
voor het uitwerken van de kennisagenda. In de enquête kan 
worden geïnventariseerd of er bijvoorbeeld een bijeenkomst 
moet worden georganiseerd waar alle onderzoeksafdelingen 
een gezamenlijke aanpak voor de uitwerking van de kennis-
agenda gaan ontwikkelen. 

Financiering
Er zijn verschillende mogelijke bronnen van financiering  
van de geprioriteerde onderwerpen. Via de reguliere  
subsidieaanvragen via het ZonMw-programma Doelmatig-
heidsonderzoek (DO), Goed Gebruik Geneesmiddelen 
(GGG) of Collectebusfondsen, zoals ReumaNederland.
Voor financieringsmogelijkheden op de lange termijn 
vindt er oriëntatie plaats op de haalbaarheid van een 
Zorgevaluatiefonds waarin doelmatigheidswinst (gedeeltelijk) 
geherinvesteerd wordt in zorgevaluatie.

Opname van resultaten in richtlijnen
Om de resultaten van de uit te voeren onderzoeken snel  
te kunnen implementeren in de dagelijkse praktijk is het  
essentieel dat deze snel hun weg vinden naar richtlijnen  
en andere kwaliteitsdocumenten. Door de komst van de  
richtlijnendatabase (www.richtlijnendatabase.nl) en de  
modulaire opbouw van de richtlijnen die in deze database  
zijn opgenomen, kunnen de resultaten van de onderzoeks-
voorstellen snel worden verwerkt door alleen de  
corresponderende modules aan te passen (zie ook tabel 1).  
Op de Richtlijnendatabase staan alle medisch specialistische 
richtlijnen die zijn opgesteld conform de eisen volgens  
het rapport Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 van de 
adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit. De richt-
lijnen in de Richtlijnendatabase worden ontwikkeld door  
medisch specialisten en geautoriseerd door wetenschappe-

http://www.richtlijnendatabase.nl
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lijke verenigingen. Zij zijn dan ook de eigenaar van de inhoud 
van de richtlijnen. De ontwikkeling wordt uitgevoerd door het 
Kennisinstituut van de Federatie van Medisch Specialisten in 
opdracht van de Commissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit. 
Nieuwe richtlijnen, modules of updates van modules zullen 
in de eerste plaats gefinancierd worden uit de gelden van de 
Stichting Kwaliteit Medisch Specialisten (SKMS) en worden 
aangevraagd door het NVR-bestuur na voordracht door de 
Commissie Kwaliteit van de NVR. 

Implementatie van onderzoeksresultaten 
in de klinische praktijk
Opname van nieuwe kennis in richtlijnen is de eerste stap 
naar implementatie in de klinische praktijk. Echter, dit is  
geen garantie voor succes. Daarom is het belangrijk om  
bij het maken en updaten van nieuwe richtlijnen en richtlijn-
modules na te denken over de implementatie hiervan.  
Mogelijke belemmerende en faciliterende factoren voor  
succesvolle implementatie dienen in kaart te worden  
gebracht. Vervolgens is het aan te bevelen een hierop 
afgestemd plan op te stellen om te bevorderen dat  
reumatologen de richtlijnaanbevelingen in de praktijk zullen  
gaan toepassen. 

Evaluatie en update
Het is aan te bevelen om een of meerdere indicatoren te 
ontwikkelen waarmee in kaart kan worden gebracht in  
hoeverre de aanbeveling in de praktijk wordt toegepast. 
Dit geeft de mogelijkheid te evalueren in hoeverre  
implementatie in de klinische praktijk succesvol is. Op  
basis van deze informatie kan zo nodig worden bijgestuurd.

Tot slot is van belang dat ook de uitwerking en de invulling van 
deze Kennisagenda Reumatologie (NVR) worden geëvalueerd 
en dat er tijdig een update van de inhoud plaatsvindt. Het is 
belangrijk dat de top 10+1 in deze kennisagenda de eerste 
onderwerpen zijn die worden uitgevoerd in wetenschappelijk 
onderzoek. Uiterlijk in 2021 (na een periode van twee jaar) 

wordt de actualiteit van de agenda getoetst en zo nodig geüp-
datet. Dit is afhankelijk van de uitvoering van de onderzoeken 
en de ontwikkelingen in het vakgebied. Het is hierbij belangrijk 
dat in de update expliciet rekening gehouden wordt met de 
verdeling van kennishiaten over de verschillende aandachts-
gebieden in de reumatologie. De organisatie en uitvoering van 
de update is een verantwoordelijkheid van de NVR. 

4.2 NETwERKEN
Voor een goed georganiseerde, breed gedragen uitwerking 
en uitvoering van de onderwerpen die in deze Kennisagenda 
Reumatologie (NVR) beschreven worden, is het belangrijk dat 
er netwerkvorming ontstaat waardoor artsen en onderzoekers 
in het veld kunnen samenwerken. Onderlinge concurrentie 
bij het aanvragen van subsidies wordt hierdoor tegengegaan. 
Daarnaast kan beter overzicht worden gehouden over  
welke vragen worden uitgewerkt en welke onderzoeken er 
lopen, waardoor het risico op dubbel uitgevoerd onderzoek 
afneemt. Tot slot zal er door een breed netwerk van artsen  
en onderzoekers uit de academie, revalidatiecentra èn perifere 
ziekenhuizen meer draagvlak worden gecreëerd voor het 
onderzoek dat wordt uitgevoerd. Dit zal de implementatie  
ten goede komen. 

Scenario’s voor netwerkvorming
In 2016 bracht de Federatie van Medisch Specialisten het  
Adviesrapport zorgevaluatie uit, waarin de mogelijkheden 
voor netwerkvorming worden beschreven (52). Er zijn  
verschillende fasen (scenario’s) in netwerkvorming te 
onderscheiden. De verschillende scenario’s zijn in Tabel 5 
uitgewerkt met daarbij de voor- en nadelen per scenario. 

De verschillende scenario’s vormen een groeimodel van  
de situatie ‘geen netwerk’ naar ‘een geïntegreerd netwerk’.  
Scenario 3 en 4 zorgen voor breed draagvlak binnen de  
vereniging. Het integreren van faciliteiten binnen het 
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netwerk in scenario 4 vraagt om een grote investering en 
brengt financiële risico’s met zich mee.

Netwerkvorming binnen de reumatologie
De werkgroep is van mening dat op lange termijn gestreefd 
moet worden naar de hoogst haalbare vorm van samen-
werking, zoals scenario 4. Dit heeft als voordeel een maximale 
benutting van het intellectuele onderzoekspotentieel, alsmede 
grotere patiëntenaantallen, waarmee nog belangrijker resul-
taten verkregen kunnen worden, en wellicht ook (nog) grotere 
subsidies verkregen kunnen worden. Hiermee is in Nederland 
ruime ervaring: POEET-studie (bijna in heel Nederland), BEST 
studie (zuid-west Nederland), DREAM cohort (oost nederland) 
etc. 
De werkgroep is echter ook van mening dat e.e.a. niet ‘top 
down’ afdwingbaar is, het moet bottom-up vanuit de wensen 
en ideeën van de onderzoekers ontstaan. 

Op dit moment bevindt de NVR zich in netwerkscenario 2 
(tabel 5). De wens is daarom met deze kennisagenda te streven 
naar netwerkscenario 3. Zoals ook te zien is in het overzicht 
van de bestaande onderzoekslijnen (tabel 2 en 3), is op dit 
moment sprake van samenwerking tussen verschillende 
onderzoeksafdelingen in Nederland. De volgende stap zou  
zijn om deze bestaande samenwerkingen uit te breiden en  
te formaliseren en nieuwe samenwerkingen te realiseren. 
Hiervoor zal de NVR gebruik maken van het stappenplan  
dat in 2017 is gepubliceerd door het Kennisinstituut van de 
Federatie van Medisch Specialisten (Bijlage 7). 
De commissie die uiteindelijk de zorg zal dragen voor de  
uitwerking van de kennisagenda zal de uitwerking en  
coördinatie van dit plan overzien. De NVR streeft er naar om 
binnen 2 jaar na publicatie van de kennisagenda te starten 
met het toewerken naar netwerkscenario 3.

Plan van aanpak voor uitwerking van  
deze Kennisagenda Reumatologie
De werkgroep adviseert om middels een enquête te  
inventariseren bij de verschillende reumatologische onder-
zoeksafdelingen in Nederland wat de behoefte is voor het 
uitwerken van de kennisagenda. Belangrijk is dat de onder-
zoeksvragen gezamenlijk met UMC’s en perifere ziekenhuizen 
worden opgepakt en uitgewerkt. Om voldoende draagvlak  
te creëren is het belangrijk dat iedereen die interesse heeft  
in het uitwerken van bepaalde onderzoeksvragen.  

4.3 ANDERE 
KENNISAgENDA’S BINNEN 
DE REUMATOLOgIE
Naast de ontwikkeling van deze kennisagenda werden er  
in 2018 nog andere reumatologische kennisagenda’s  
ontwikkeld vanuit verschillende initiatieven. Er zijn twee 
patiëntenverenigingen die bezig zijn met de ontwikkeling van 
een kennisagenda vanuit patiënten perspectief. De NVR is op 
de hoogte van deze ontwikkelingen, maar speelt geen rol in de 
ontwikkeling van deze kennisagenda’s. Beide patiëntverenig-
ingen hebben geparticipeerd in de totstandkoming van deze 
kennisagenda. 
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Tabel 5 Scenario’s voor netwerkvorming 

Scenario

(Federatie Medisch Specialisten, 2016)

1 gEEN NETwERK 
BINNEN VERENIgINg

2 gEEN NETwERK, 
ENIgE COöRDINATIE
BINNEN VERENIgINg

3 NETwERK 
VAN ONDERZOEKERS 
BINNEN EEN 
VERENIgINg

4 gEïNTEgREERD 
NETwERK

kenmerken 

Ad hoc indienen studies 
(huidige situatie)

Commissie/werkgroep/aanspreekpunt 
binnen de vereniging die afstemt met 
de onderzoekers, waarbij de vereniging 
studies steunt uit de bestaande 
kennisagenda.

Onderzoekers stemmen onderling af, 
gezamenlijk indienen van studies en 
stemmen af over de inclusie. Afspraken 
maken over uitvoering van studies 
en taken verdelen. De vereniging 
coördineert/faciliteert. Kennis wordt 
gedeeld binnen het netwerk.

De faciliteiten zoals een trialbureau 
worden geïntegreerd binnen een 
vereniging. Er is een centrale regie 
van de vereniging.

Voordelen  

Geen

Steun vereniging, waarmee grotere 
honoreringskans financiers.

Voorkomen van doublures tussen 
onderzoeken.

In aanvulling op de punten genoemd 
onder scenario 2; breed draagvlak 
binnen vereniging, daarmee betere 
implementatie van resultaten. 
Afstemming tussen onderzoekers. 
Betrouwbare en snellere patiënten-
inclusie. Kwaliteit van onderzoeks-
voorstel gaat omhoog.

In aanvulling op de punten genoemd 
onder scenario 3; breed draagvlak 
binnen vereniging, daarmee betere 
implementatie van resultaten. Brede 
afstemming tussen onderzoekers. 
Betrouwbare en snellere patiënten-
inclusie. 
Kwaliteit van onderzoeksvoorstel gaat 
omhoog.
Vergrote kans op betrouwbare 
uitvoering van studies.
Complete regie.

Nadelen 

Groot risico op: 
– afstemmingsproblemen;
– draagvlakproblemen en     
 daarmee problemen in 
 brede implementatie;
– inclusieproblemen

T.o.v. scenario 1 minder, maar 
nog steeds risico op: 
– afstemmingsproblemen;
– draagvlakproblemen en     
 daarmee problemen in 
 brede implementatie;
– inclusieproblemen

Investeringen nodig binnen de 
vereniging. Tijd nodig om samen-
-werking en afstemming tussen 
onderzoekers te realiseren.

Geen complete regie.

Grote investering noodzakelijk. 
Financieel risico voor de vereniging.

Kan alleen slagen bij een aanzienlijk  
aantal studies per jaar binnen het 
netwerk.
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refleCtie op 
het proCes
Bij de totstandkoming van deze kennisagenda was het een 
voordeel dat gebruik kon worden gemaakt van het format 
van de Federatie Medisch Specialisten, gebaseerd op eerdere 
kennisagenda’s. Er was door omstandigheden een wisselende 
ondersteuning van een viertal Kennisinstituut medewerksters, 
die overigens alle goed ter zake kundig waren en zeer  
behulpzaam waren in het begeleiden van het proces. Vooral  
de rol van Anne Bijlsma namens het Kennisinstituut van  
Medisch Specialisten en Myrthe van Vilsteren namens de 
NVR waren hierbij substantieel.   

De werkgroep heeft verschillende verbeterpunten  
geformuleerd t.a.v. het proces van de ontwikkeling van de 
kennisagenda. De onderstaande punten hebben betrekking  
op het verloop van de prioriteringsbijeenkomst.

Tijdens de priorteringsbijeenkomst zaten niet- 
inhoudsdeskundigen (patiënten met andere aandoening) 
aan tafel bij een ander onderwerp dan hun eigen expertise of 
ziekte. Het was een uitdaging voor de gespreksleiders om ze 
te betrekken in het gesprek. Er kwamen soms ook veel vragen, 
waarvoor niet voldoende tijd was deze te bespreken. De werk-
groep stelt voor om dit de volgende keer anders in te richten 
voor de patiënten, waarbij ze in beide ronden aan dezelfde 
tafel zitten, over hun eigen onderwerp.

In de tweede ronde was er een gebrek aan meerdere experts 
per tafel. Bij sommige tafels was er maar één reumatoloog  
aanwezig. De werkgroep stelt voor om op basis van de aan-
meldingslijst van tevoren evt. nog actief mensen met een 
bepaalde expertise te benaderen om langs te komen. 

De werkgroep stelt voor om bij de stemprocedure in de  
toekomst mogelijk met een digitale optie te werken. Hierdoor 
vindt ook geen mogelijke beïnvloeding van eerder geplakte 
stickers plaats. Daarnaast stelt de werkgroep voor dat het 
wellicht te overwegen is om op een later moment te stemmen, 
omdat deelnemers aan de bijeenkomst aan het einde van  
middag moe zijn en het doornemen van 40 hiaten erg 
tijdrovend is.
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Bijlage 1 Begrippenlijst 

ACR American College of Rheumatology
AMC Amsterdam Medisch Centrum
apL Antifosfolipide-antilichamen
CBO  Kwaliteitsinstituut voor gezondheidszorg (bestaat inmiddels niet meer)
CVRM Cardiovasculair risicomanagment
DO Doelmatigheidsonderzoek
EULAR  European League Against Rheumatism
GCA Reuscel arteritis
GGG goed gebruik geneesmiddelen
LUMC Leids Universitair Medisch Centrum
MC Medisch Centrum
MUMC+ Maastricht Universitair Medisch Centrum+
NHG Nederlands huisartsengenootschap
NHpR Nederlandse health Professionals Reumatologie
NICE National Institute for health and Care Excellence
NSAIDS Ontstekingsremmende pijnstillers
NVR Nederlandse Vereniging voor Reumatologie
pMR Polymyalgia reumatica
RA Reumatoïde artritis
RMDs Reumatische ziektes
SkMS Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten
SLE Systemische lupus erythematosus
UMC Universitair Medisch Centrum
UMCG Universitair Medisch Centrum groningen
UMCU Universitair Medisch Centrum Utrecht
VUmc Vrije Universiteit medisch centrum
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Bijlage 2 Richtlijnen

kenmerken 

ACR

EULAR
EULAR

EULAR
EULAR

EULAR
EULAR

EULAR
EULAR

EULAR

EULAR
EULAR

EULAR
EULAR
EULAR
EULAR
EULAR

EULAR
EULAR
EULAR
EULAR
EULAR

EULAR

EULAR
EULAR
NIV 
NVR
NVR
NVR 
NVR 

Titel 

2017 American College of Rheumatology/American Association of Hip and Knee Surgeons Guideline for the Perioperative Manage-
ment of Antirheumatic Medication in Patients With Rheumatic Diseases Undergoing Elective Total Hip or Total Knee Arthroplasty
EULAR recommendations for vaccination in adult patients with autoimmune inflammatory rheumatic diseases
EULAR recommendations for the management of systemic lupus erythematosus with neuropsychiatric manifestations: report of a 
task force of the EULAR standing committee for clinical affairs
EULAR recommendations for calcium pyrophosphate deposition. Part II: Management
Joint European League Against Rheumatism and European Renal Association–European Dialysis and Transplant Association 
(EULAR/ERA-EDTA) recommendations for the management of adult and paediatric lupus nephritis
EULAR recommendations for the non-pharmacological core management of hip and knee osteoarthritis
EULAR evidence-based and consensus-based recommendations on the management of medium to high-dose glucocorticoid 
therapy in rheumatic diseases
EULAR recommendations for the use of imaging of the joints in the clinical management of rheumatoid arthritis
EULAR recommendations for cardiovascular disease risk management in patients with rheumatoid arthritis and other forms of 
inflammatory joint disorders: 2015/2016 update
European League Against Rheumatism (EULAR) recommendations for the management of psoriatic arthritis with pharmacological 
therapies: 2015 update
EULAR recommendations for the use of imaging in the diagnosis and management of spondyloarthritis in clinical practice
EULAR-PReS points to consider for the use of imaging in the diagnosis and management of juvenile idiopathic arthritis in clinical 
practice
2016 update of the EULAR recommendations for the management of early arthritis
The EULAR points to consider for use of antirheumatic drugs before pregnancy, and during pregnancy and lactation
EULAR/ERA-EDTA recommendations for the management of ANCA-associated vasculitis
Update of EULAR recommendations for the treatment of systemic sclerosis
EULAR recommendations for women's health and the management of family planning, assisted reproduction, pregnancy and 
menopause in patients with systemic lupus erythematosus and/or antiphospholipid syndrome
2016 update of the ASAS-EULAR management recommendations for axial spondyloarthritis
EULAR revised recommendations for the management of fibromyalgia
EULAR/PReS standards and recommendations for the transitional care of young people with juvenile-onset rheumatic diseases
EULAR recommendations for the management of familial Mediterranean fever
EULAR/EFORT recommendations for management of patients older than 50 years with a fragility fracture and prevention of 
subsequent fractures
EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying 
antirheumatic drugs: 2016 update
EULAR recommendations for the use of imaging in the clinical management of peripheral joint osteoarthritis
EULAR recommendations for the management of Behçet disease
Lymeziekte (via richtlijnendatabase)
Osteoporose en fractuurpreventie (via richtlijnendatabase)
Jicht (via richtlijnendatabase)
Reumatoïde Artritis en Participatie in arbeid (via www.nvr.nl)
Diagnostiek van Reumatoïde artiritis (via www.nvr.nl)

jaar 

2017

2010
2010

2011
2012

2013
2013

2013
2015

2015

2015
2015

2016
2016
2016
2016
2016

2016
2016
2016
2016
2016

2016

2017
2018
2013
2011
2014
2015
2016

http://www.nvr.nl
http://www.nvr.nl
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De onderstaande patiëntenorganisaties zijn via de Patiënten-
federatie Nederland benaderd om kennishiaten in de vorm 
van onderzoeksvragen en/of thema’s aan te leveren en om 
aanwezig te zijn bij de prioriteringsbijeenkomst:

– Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland
– Samenwerkende Reuma Patiëntorganisaties Nederland  
 (SRPN) en alle daarbij aangesloten verenigen.

De onderstaande overige belanghebbenden zijn benaderd om 
kennishiaten in de vorm van onderzoeksvragen aan te leveren 
en om aanwezig te zijn bij de prioriteringsbijeenkomst:

– Inspectie voor de Gezondheidszorg (IgZ)
– Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
– Zorginstituut Nederland
– Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
– Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
– Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
– Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en 
 Venerologie (NVDV)

– Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
– Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
– Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten 
 en Tuberculose (NVALT)
– Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
– Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
– Nederlandse Oogheelkundig Gezelschap (NOG)
– Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen  
 (NVMDL)
– Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie  
 (NVMM)
– Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie  
 (NVOG)
– Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
– Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
– Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP)
– Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck  
 (VVOCM) 
– Ergotherapie Nederland
– Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie  
 (KNGF)

Bijlage 3 Patiëntenverenigingen en overige belanghebbenden

VRAGEN
(Hoofd)onderzoekslijnen (een onderzoekslijn is een  
structureel, over meerdere jaren lopend onderzoek met  
minimaal één promovendus).

1 Kunt u de (hoofd)onderzoekslijnen van klinisch 
 patiëntgebonden onderzoek aangeven van de afdeling 
 reumatologie? 

pROMOTIES
2 Kunt u per jaar de aantallen en titels van de promoties  
 aangeven bij de afdeling reumatologie van klinisch 
 patiëntgebonden onderzoek (periode 2014-2018)?

 

Bijlage 4 Vragenlijst inventarisatie onderzoekslijnen
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Bijlage 5 Onderzoekslijnen 

Amsterdam UMC: AMC 
Onderzoekslijnen
Immunologisch afwijkingen bij gezonde personen met verhoogd risico op reumatoïde artritis (RA) en bij 
personen met vroege RA
Immunologische afwijkingen bij vasculitis
Preventieve behandeling bij personen met een verhoogd risico op RA
Innovatieve behandelingen bij spondyloartritis
Vroege en preklinische artritis (zie ook samenwerking met Reade)
Patiëntparticipatie door registers

Amsterdam UMC: VUmc
Onderzoekslijnen
GLORIA onderzoek (behandeling RA met langdurige lage dosis corticosteroïden)
Osteoporose/metabole botveranderingen bij patiënten met reumatische aandoeningen
Behandeling van early RA
Behandeling phenotypen van knie- en heupartrose
SLE (remissie, kwaliteit van leven, arbeid, zwangerschap, EBV, exosomen, biomarkers)
ANCA vasculitis (hart en vaatziekten, biomarkers)
GCA grote vaten vasculitis (PET scan, biomarkers)
PET scan (RA, systeemziekten o.a. vasculitis, systemische sclerose)
Advanced imaging of inflammatory rheumatic diseases
Gender differences in rheumatic disease, especially in Axiale SpA 
Early diagnosis and treatment of axiale SpA
Extra-articular manifestations (especially uveitis) and comorbidity (cardiovascular and osteoporosis) in SpA: 
Genetics in Ax SpA
Cardiovasculaire comorbiditeit bij reumatische ziekten (Reade i.s.m. Amsterdam UMC: VUmc)

Erasmus MC 
Onderzoekslijnen
Vroege opsporing en outcome van artritis (RA, PSA,SpA):
 - Behandelstrategieën en outcome van vroege artritis/RA
 - Echografie in vroege opsporing en monitoring van artritis
 - Patient adherence, kwaliteit van leven/werk, self management en shared decision making
Zwangerschap en zwangerschapsuitkomst (kinderen) bij artritis
Immunologie en pathobiologie van inflammatoire artritis:
 - IL23-IL17 immune pathways

(Hoofd)onderzoeker* 

Dr. N. de Vries
Dr. N. de Vries
Dr. S.W. Tas
Dr. M. van de Sande
Prof. dr. D. van Schaardenburg
Prof. dr. R. Landewé

(Hoofd)onderzoeker*

Prof. dr. M. Boers
Prof. dr. W.F. Lems
Prof. dr. W.F. Lems
Prof. dr. W.F. Lems
Prof. dr. A.E. Voskuyl
Prof. dr. A.E. Voskuyl
Prof. dr. A.E. Voskuyl
Prof. dr. A.E. Voskuyl
Dr. J. van der Laken
Dr. I.E. van der Horst – Bruinsma
Dr. I.E. van der Horst – Bruinsma
Dr. I.E. van der Horst – Bruinsma
Dr. I.E. van der Horst – Bruinsma
Prof. dr. M.T. Nurmohamed

(Hoofd)onderzoeker*

Prof. dr. M. Hazes

Prof. dr. M. Hazes
Prof. dr. M. Hazes
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LUMC
Onderzoekslijnen
Neuro-psychiatrische SLE en translationeel onderzoek reumatoïde artritis
Artrose, in het bijzonder etiologie en klinimetrie van hand- en knieartrose 
Vroege artritis, in het bijzonder vroege reumatoïde artritis
Uitkomsten onderzoek in reumatische ziekten, in het bijzonder reumatoïde artritis en spondylartritis 
Pathofysiologie van reumatische ziekten, in het bijzonder reumatoïde artritis
Spondyloartritis 
Behandelstrategieën reumatoïde artritis
Auto reactieve B-cellen bij auto-immuunziekten, waaronder reumatoïde artritis 
Risicofactoren en autoantistoffen bij reumatoïde artritis
Systemische sclerose

Maaststadziekenhuis i.s.m. Erasmus MC
Onderzoekslijnen
Optimale behandel strategieën in reumatoïde artritis 
Vroege detectie van Spondyloartritis; axiaal en perifeer
Evidence based value creation in inflammatory arthritis; over de lijnen van zorg

Medisch Spectrum Twente
Onderzoekslijnen
Meten van kwaliteit van zorg met het focus op transparantie van uitkomsten.
Assessment van het perspectief van de patiënt (PROMs en PREMs):
 - pijn
 - vermoeidheid
 - fysiek functioneren
 - kwaliteit van leven 
Psychosociale aspecten van chronische (reumatische) ziekten
Health-economics
Behandelstrategieën reumatoïde artritis
Behandelstrategieën jicht

MUMC
Onderzoekslijnen
Vanuit het perspectief van het ziektebeeld: 
 - Fractuur heling en metabole botaandoeningen 
 - Spondyloarthritis
 - Jicht (nevenlijn)
 - Sporadisch ook osteoartritis (artrose) knie
Vanuit methodologie of onderzoeksgebied:
 - Uitkomsten en predictie van uitkomsten
 - Verbetering van zorg 
 - Maatschappelijke aspecten van reumatische aandoeningen: ziekte kosten - economische evaluaties - 

arbeidsparticipatie - quality adjusted life years (QALY) - socio-economische determinanten van 
gezondheid

 - Ageing in RA
 - Bot beeldvorming bot (hoge resolutie perifere Q CT

(Hoofd)onderzoeker* 

Prof. dr. T.W.J. Huizinga
Prof dr. G. Kloppenburg
Prof. dr. A.H.M. Van der Helm-van Mil
Prof. dr. D.M.F.M. van der Heijde
Prof. dr. R.E.M. Toes
Dr. F.A .van Gaalen
Dr. C .F. Allaart
Dr. H.U Scherer
Dr. D. van der Woude
Dr. J.K. de Vries - Bouwstra

(Hoofd)onderzoeker*

Dr. A.E.A.M. Weel  
Dr. A.E.A.M. Weel  
Dr. A.E.A.M. Weel  

(Hoofd)onderzoeker*

Dr. H.E. Vonkeman
Dr. H.E. Vonkeman

Dr. H.E. Vonkeman
Dr. H.E. Vonkeman
Dr. H.E. Vonkeman
Dr. H.E. Vonkeman

(Hoofd)onderzoeker*

Prof. dr. A.E.R.C.H. Boonen

Prof. dr. A.E.R.C.H. Boonen
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Radboud UMC i.s.m. St. Maartenskliniek
Onderzoekslijnen
Optimizing non-pharmacological care:
 – Optimizing organisation of non-pharmacological care for rheumatic diseases 
  (current PhD students: Aniek Claassen, Juliane Stocker)
 – Evaluating non-pharmacological treatment options for rheumatic diseases 
  (current PhD student: Tim Pelle)
Unravelling pain and the role of inflammation in osteoarthritis
Treatment strategies for inflammatory diseases
 - bDMARD dose optimization for rheumatic inflammatory diseases 
  (current PhD student: Lise Verhoef)
 - Prediction studies for bDMARD response in rheumatic diseases
 - Implementation and outcome studies of biosimilars
 - Treatment strategies in PMR to prevent steroid dependent treatment burden. 
  (Current PhD student: Diane Marsman)
 - Identification, pathophysiology and treat to target treatment of patients with arthritis psoriatica   
  (current PHD student: Michelle Mulder)
 - Treatment strategies for systemic sclerosis. (Current PhD student: Brigit Kersten)
Medication adherence in rheumatic diseases: current PhD students: 
(Milou van Heuckelum , Elke Mathijssen, Marieke Voshaar)
Quality of care and implementation studies. (Current PhD student: Lise Verhoef)
Cardiovascular comorbidities in rheumatic diseases.
Early diagnosis of Systemic sclerosis and its complications (Current PhD students: 
Wieneke van den Hombergh, Jacqueline Lemmers)

Reade
Onderzoekslijnen
Vroege en preklinische artritis (Reade i.s.m. Amsterdam UMC: AMC)
De effectiviteit en doelmatigheid van biologicals (Reade i.s.m. Sanquin)
Cardiovasculaire comorbiditeit bij reumatische ziekten (Reade i.s.m. Amsterdam UMC: VUmc)

UMCG
Onderzoekslijnen
De missie van het onderzoek van de afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie is: het ontrafelen 
van immunologische mechanismen die aan de basis liggen van veroudering gerelateerde chronische 
systemische auto-immuunziekten. Door middel van kwalitatief hoogwaardig translationeel onderzoek bij 
immuun-gemedieerde ziekten beogen we de zorg van patiënten met deze chronische ziekten te verbeteren. 
Het streven is dat elke patiënt met een systeemziekte in de gelegenheid gesteld wordt te participeren in een 
cohortstudie. Dit resulteert in cohortopbouw en biobanking en vormt de basis van ons translationeel 
immunologisch-reumatologisch wetenschappelijk onderzoek. >>

(Hoofd)onderzoeker* 

Prof. dr. F.H.J. van den Hoogen

Prof. dr. F.H.J. van den Hoogen
Prof. dr. F.H.J. van den Hoogen

Prof. dr. F.H.J. van den Hoogen

Prof. dr. F.H.J. van den Hoogen
Prof. dr. F.H.J. van den Hoogen
Prof. dr. F.H.J. van den Hoogen

(Hoofd)onderzoeker*

Prof. dr. D. van Schaardenburg
Dr. G. Wolbink
Prof. dr. M.T. Nurmohamed

(Hoofd)onderzoeker*

Prof. dr. F.G.M. Kroese
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Vervolg UMCG 
Onderzoekslijnen
In het onderzoek staan centraal de systeemziekten waarvan we een expertise centrum zijn:
 - Het syndroom van Sjögren 
 - Vasculitis
 - Amyloïdose
Daarnaast wordt onderzoek verricht aan ziektebeelden waarvoor topreferente zorg wordt geleverd:
 - Systemische lupus erythematosus
 - Sclerodermie
 - Spondylarthopathiën

UMCU
Onderzoekslijnen
Treatment strategies in rheumatoid arthritis
Joint distraction in osteoarthritis
Hematopoietic stem cell transplantation in systemic sclerosis
Systems medicine-based therapies for systemic autoimmune diseases.

(Hoofd)onderzoeker* 

Prof. dr. F.G.M. Kroese 

Prof. dr. F.G.M. Kroese

(Hoofd)onderzoeker* 

Prof. dr. J.M. van Laar
Prof. dr. J.M. van Laar
Prof. dr. J.M. van Laar
Prof. dr. J.M. van Laar

Bijlage 6 Prioriteringsbijeenkomst

Dit hoofdstuk beschrijft de top 5 hiaten die per discussietafel 
tijdens de prioriteringsbijeenkomst waren vastgesteld.

DISCUSSIETAFEL 1: Ontstekingsreuma 1

Wat is de waarde van eHealth interventies vergeleken 
met de huidige zorg bij patiënten met een inflammatoire 
reumatische ziekte?

EHealth is een nieuwe manier waarop er tussen patiënt en 
behandelaar kan worden gecommuniceerd en is veelbelovend  
in het kader van zorgvernieuwing. Het lijkt namelijk mogelijk 
middels eHealth technologieën een bijdrage te kunnen  
leveren aan uitdagingen voor de zorg zoals toename van  
aantal patiënten, lagere consultfrequentie, verbeteren van  
de kwaliteit van zorg en besparen van kosten. Er zijn eHealth 
voorzieningen beschikbaar zoals voor het monitoren van 
ziekteactiviteit op afstand (telereumatologie) maar die 

worden nog spaarzaam gebruikt. Recent is een systematische 
review gepubliceerd die laat zien dat telereumatologie 
feasible is en patiënten er tevreden over zijn, echter goede 
gerandomiseerde studies en kosten effectiviteitsanalyses 
ontbreken. SpA-NET (dr. A. van Tubergen) en de ReumaMeter 
App (dr. W.H. Bos) zijn 2 voorbeelden van eHealth applicaties 
die binnen de reumatologie in Nederland ontwikkeld zijn  
en waarvan de waarde nog vast moet komen te staan door 
middel van onderzoek.

In de dagelijkse praktijk worden patiënten met inflammatoir 
reumatische ziektes (RMDs) behandeld op geleide van ziekte-
activiteitsmetingen, volgens een treat to target principe,  
waarbij langdurige remissie voor zowel patiënt als dokter  
het doel is. Door eHealth in te zetten als middel voor zorg  
op afstand middels ziekteactiviteit metingen, kan dit tot  
besparingen leiden in de kosten van zorg. Waarbij zorg 
gegeven wordt volgens het principe van de juiste zorg op de 
juiste plek. Daarnaast kan eHealth ook worden ingezet bij 
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het begin van een ziektebeeld, aanvullend op of gedeeltelijk 
vervangend voor standaardzorg.

Alhoewel eHealth als een holy grail beschouwd kan worden  
is overtuigend bewijs nodig om zorgverleners tot een aan-
passing van hun strategie te laten komen. Waarbij de essentie 
van iedere te ontwerpen studie is dat patiënten hun kwaliteit 
van leven en gevoelde kwaliteit van zorg optimaal dient te 
zijn.

Hoe dient de samenwerking tussen de eerste- en tweede-
lijns zorg voor mensen met reumatische aandoeningen 
verbeterd te worden? Hoe kan de zorg integraal worden 
georganiseerd en wat is de toegevoegde waarde van  
reumanetwerken?

Samenvoeging hiaat 40 en 60.

Dit kennishiaat is geformuleerd naar aanleiding van kennis-
hiaat 40 (Effectiviteit van leefstijladviezen in het bijzonder 
beweeg/oefen adviezen bij reumatoïde artritis en axiale  
spondylartropathie) en kennishiaat 60 (Hoe dient de  
samenwerking tussen 1ste en 2de lijns zorg voor mensen met 
reumatische aandoeningen verbeterd te worden?)

Zorg voor mensen met reumatische aandoeningen is  
georganiseerd in de 2de lijn via de zorg door de reumatoloog 
en de reumaverpleegkundige (en Physician Assistant en 
Verpleegkundig specialist), maar ook in de 1ste lijn o.a bij 
huisartsen en Health Professionals zoals fysiotherapeuten  
en ergotherapeuten. De samenwerking tussen deze 1ste en 
2de lijns zorg kan verbeterd worden, waarbij aspecten van 
aandacht zijn: zorg leveren vanuit een bio-psychosociaal 
kader, overeenstemming brengen in visie in diagnose en 
behandeling van de patiënt, de verbinding leggen naar de  
0de lijns zorg. Hierbij kan mogelijk eHealth een rol spelen.  
Belangrijke vragen daarbij zijn wat dat betekent voor de 
kwaliteit van zorg, wordt deze effectiever en sneller? En  
de daarmee gemoeide zijn de kosten; wordt het goedkoper? 
En in hoeverre deze zorg evidence based is.

Dit kennishiaat past ook in de visie vanuit de Federatie  
Medisch Specialisten om tot ketenzorg te komen.

Hoe zou dit kunnen worden bereikt? Samenwerking op het 
gebied van de reumatologie begint met interprofessionele 
scholing op hogescholen en universiteiten. Daarna kunnen 
de professionals ingebed worden in bestaande en nieuw te 
ontwikkelen reumanetwerken. Over de effectiviteit (klinisch 
en kosten) van een netwerk is echter weinig bekend. Al is  
er wel ervaring in verschillende delen van het land, zoals 
Noord-Holland en Maastricht met anderhalf-de lijns poli’s. 
Van deze ervaring kan mogelijk worden geleerd. De vraag is 
hoe een dergelijk netwerk dan moet worden ingericht: op  
één specifieke aandoening, of op de functionaliteit van 
mensen met een reumatische aandoening. Daarbij zou  
dan het gestandaardiseerd meten van functionaliteit een 
hulpmiddel kunnen zijn.

Tot slot zou een geïntegreerde aanpak van interventies  
zoals meer bewegen en oefenen met leefstijladviezen op een 
gestandaardiseerde manier bij patiënten met inflammatoir  
reumatische aandoeningen in een vroeg stadium van de  
ziekte op deze wijze kunnen worden onderzocht. Dit geeft 
meer inzicht in de effectiviteit van oefentherapie bij de  
hedendaagse patiënt en sluit aan bij richtlijnen zoals van  
het KNGF.

Personalised medicine in de reumatologie: Is het effect 
van starten en afbouwen van biologicals te voorspellen?

Samenvoeging van hiaat 46 en 65.

Precies de juiste zorg op het juiste moment voor elke  
patiënt met een reumatologische aandoening (rheumatic 
musculoskeletal disease, RMD). Ofwel personalised medicine 
met een minimum aan bijwerkingen, tegen minimale kosten 
en zo dicht mogelijk bij huis. Dit principe wordt ook wel 
4P medicine (participatory, personalised, preventative en 
precision) genoemd. 
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De momenteel meest actuele en relevante vragen in dit 
brede gebied zijn:
– hoe kunnen we voorspellen welke patiënten goed   
 reageren op behandeling met biologicals (en welke niet?)
– hoe kunnen we voorspellen bij welke patiënten biologicals  
 succesvol kunnen worden afgebouwd?

Het overarching principle is dat het voor elke behandeling  
een grote stap voorwaarts is als het effect tevoren voorspeld 
kan worden; dit voorkomt immers onnodige behandelingen, 
die tot bijwerkingen, langere duur van actieve ziekte en 
onnodige kosten kunnen leiden. In het kader van zowel 
goede en zinnige zorg als doelmatigheid is dit voor de 
reumatologie en de NVR een belangrijk onderwerp, vooral 
als het dure middelen zoals biologicals of JAK-remmers 
betreft. Net zo relevant is of succesvol afbouwen kan worden 
voorspeld, bij wie is het mogelijk om een biological af te 
bouwen zonder exacerbaties van de onderliggende RMD. 

Zin en onzin van vaccinaties bij inflammatoire RMDs en 
immunomodulerende medicatie.

Samenvoeging van hiaten 67, 68, 74, 91 en 92.

In de reumatologie worden vele immuunsuppressieve 
medicamenten gebruikt. Ook de ziekten zelf beïnvloeden  
het immuunsysteem. Wat is het risico op infecties, zoals 
bijvoorbeeld herpes zoster of PCP, bij patiënten met auto-
immuunziekten, die immuunsuppressie gebruiken? Wat is 
daarvan de betekenis voor vaccinatie? In hoeverre kunnen  
ze het risico op infectie verlagen en is het kosten-effectief?  
Er zijn verschillende studies gepubliceerd omtrent deze  
vragen. (Rheum Dis Clin North Am. 2017 Feb;43(1):1-13  
Vaccines and Disease-Modifying Antirheumatic Drugs: 
Practical Implications for the Rheumatologist. Friedman MA, 
Winthrop KL). Het is de vraag wat daarvan de betekenis is 
voor de Nederlandse situatie en hoe dit zou kunnen worden 
geïmplementeerd.

TOp 5 
 

1

2

3

4

5

kennishiaat

Wat is de waarde van eHealth interventies vergeleken met de huidige zorg bij 
patiënten met een inflammatoire reumatische ziekte?

Hoe dient de samenwerking tussen de eerste- en tweedelijns zorg voor mensen met 
reumatische aandoeningen verbeterd te worden? Hoe kan de zorg integraal worden 
georganiseerd en wat is de toegevoegde waarde van reumanetwerken?

Personalised medicine in de reumatologie: Is het effect van starten en afbouwen 
van biologicals te voorspellen?

Zin en onzin van vaccinaties bij inflammatoire RMDs en 
immunomodulerende medicatie.

Hoe onderscheid je inflammatoire RMDs (PsA/RFORA) versus inflammatoire 
handartrose bij handbetrokkenheid, voor optimalisatie van behandeling? 

Aantal keer geprioriteerd 

21x (waarvan 7x patiënt, 
3x overige stakeholders)

14x (waarvan 3x patiënt, 
5x overige stakeholders)

10x (waarvan 2x patiënt, 
1x overige stakeholder)

6x (waarvan 2x patiënt, 
1x overige stakeholders)

4x (waarvan 1x overige 
stakeholder)

# in bron 
document 

Pt. inbreng, 78

60, 78

46,‘65’ 

68,67,74,91,92

73
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Hoe onderscheid je inflammatoire RMDs (PsA/RFORA) 
versus inflammatoire handartrose bij handbetrokkenheid, 
voor optimalisatie van behandeling?

In de reumatologische praktijk worden patiënten beoordeeld 
met klachten van de handen waarbij niet duidelijk is in 
hoeverre er sprake is van een inflammatoir reumatische 
ziekte zoals artritis psoriatica of inflammatoire handartrose. 
Dit onderscheid is erg belangrijk voor de behandeling, voor 
inflammatoir reumatische ziekten kunnen er DMARDs of  
biologicals worden gegeven, terwijl deze bij inflammatoire 
artrose niet zinvol zijn. Dit leidt zowel tot over als onder  
behandeling van patiënten, en tot hogere kosten voor de  
gezondheidszorg. Onderzoek om beter onderzoek tussen  
deze twee groepen aandoeningen te maken kan de zorg 
kosten-effectiever maken. 

DISCUSSIETAFEL 2: Ontstekingsreuma 2

Optimalisering van targets voor bloeddruk en lipiden in het 
kader van cardiovasculair risicomanagement (CVRM) bij 
patiënten met inflammatoire gewrichtsziekten? 
Eerdere (inmiddels toch enigszins gedateerde) studies hebben 
aangetoond dat patiënten met een inflammatoire reuma-
tische aandoening een duidelijk verhoogd cardiovasculair 
risico hebben, wat vergelijkbaar is met diabetes mellitus. Om 
deze reden wordt bij screening middels CVRM volgens NHG 
bij de schatting van het risico 15 jaar (net zoals bij diabetes) 
bij de actuele leeftijd opgeteld om te bepalen of aanvullende 
therapie noodzakelijk is. De vraag is gezien de enorme  
verbetering in behandeling door onder andere de introductie 
van biologische anti-reumatica (bDMARDs) en betere  
combinatie behandelingen met conventionele anti-reumatica 
(csDMARDs) of de targets nog wel van toepassing zijn, omdat 
het cardiovasculaire risico door de goede anti-inflammatoire 
therapie positief beïnvloed wordt. Om deze reden is bijstelling 
van deze targets noodzakelijk en is de tijd aangebroken om 
op zoek te gaan naar nieuwe en wellicht andere targets voor 
interventie in kader van CVRM bij inflammatoir reumatische 
aandoeningen.

Wat is de effectiviteit en veiligheid van behandeling  
met anti-reumatische geneesmiddelen bij patiënten met 
reumatische aandoeningen tijdens pre-conceptionele, 
zwangerschap en lactatie fase? 

Samenvoeging van hiaten 19-21, 78, 81.

In de dagelijkse praktijk zijn er dagelijks meerdere vragen 
in hoeverre medicatie (cDMARDs, targeteted synthetic (ts)
DMARDs, bDMARDs, NSAIDs en cox II remmers) toegestaan 
is in de preconceptionele, zwangerschap en lactatie fase 
bij patiënten met een reumatische aandoening. Hoewel er 
aanbevelingen zijn vanuit de reumatologie maar ook vanuit 
de gynaecologie, is het grote probleem dat er weinig tot geen 
evidence is met hoge bewijskracht en zijn de aanbevelingen 
met name expert opinie gedreven. Om deze reden is meer 
bewijskracht nodig om goede adviezen aan patiënten met 
een reumatische aandoening te kunnen geven. Een eerste 
stap zou een landelijke registratie kunnen zijn waarmee we 
in tweede instantie handvaten krijgen om dit kennishiaat te 
beantwoorden.

Wat is de beste imaging techniek voor diagnostiek 
van artritis van een heupgewricht bij patiënten met 
jeugdreuma?

Samenvoeging van hiaten 33,35-48.

Bij patiënten met een reumatische aandoening op volwassen 
leeftijd heeft beeldvorming een duidelijke plaats gekregen  
om hiermee sneller tot een diagnose te komen. Daarnaast 
heeft beeldvorming ook een rol om prognose en beloop van  
de ziekte in een vroeger stadium helder te krijgen. Echter,  
bij kinderen met een reumatische aandoening is hier weinig 
over bekend en is niet goed duidelijk wat de beste manier  
van beeldvorming is ten behoeve van diagnostiek en prognose  
en beloop van jeugdreuma rekening houdend met leeftijd  
en veiligheid van een kind met jeugdreuma. Ook kan beeld-
vorming een aanvulling zijn op interventies bij kinderen  
met jeugdreuma, echter is de rol van beeldvorming in deze 
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specifieke patiëntengroep niet goed bekend. 

Welke nieuwe biomarkers kunnen helpen in de vroeg-
diagnostiek, predictie, prognose en behandelrespons  
en welke factoren en biomarkers zijn van belang bij  
monitoring en evaluatie van ziekteactiviteit bij patiënten 
met vroege artritis?

Samenvoeging van hiaten 15,22. 

Om patiënten eerder en beter te kunnen behandelen om  
verdere schade in de toekomst te kunnen voorkomen is 
vroegere predictie en detectie met nieuwe biomarkers en 
methoden noodzakelijk. Ook is niet voldoende duidelijk 
hoe en wat de frequentie van monitoring van patiënten 

met vroege artritis moet zijn. Onduidelijk is welke factoren, 
rekening houdend met co-morbiditeit, hier invloed op hebben. 
Tevens is niet goed duidelijk wat de beste behandelstrategie is 
en in hoeverre biomarkers hier een rol in hebben.

Wat is optimale behandelregime van glucocorticosteroïden  
(lage dagelijkse dosis of hoge dosis en daarna afbouwen) 
en in welke toedieningsvorm (oraal, intramusculair of  
parenteraal) voor een goede uitkomst bij vroege artritis?

Bij patiënten met vroege of ongedifferentieerde artritis 
worden corticosteroïden met goed effect in de dagelijks  
praktijk gebruikt. Echter, er is weinig tot geen evidence in 
welke dosis of toedieningsvorm dit het meest effectief en 
veilig is voor een goede uitkomst op de langere termijn.
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kennishiaat

Wat zijn optimale targets voor bloeddruk en lipiden in het kader van cardiovasculair 
risicomanagement (CVRM) bij patiënten met inflammatoire gewrichtsziekten in 
vergelijking met de algemene populatie?

Wat is de effectiviteit en veiligheid van behandeling met anti-reumatische genees-
middelen bij patiënten met reumatische aandoeningen tijdens pre-conceptionele, 
zwangerschap en lactatie fase? 

Wat is de beste imaging techniek voor diagnostiek van artritis van een heupgewricht 
bij patiënten met jeugdreuma?

Welke nieuwe biomarkers kunnen helpen in de vroegdiagnostiek, predictie, prognose 
en behandelrespons en welke factoren en biomarkers zijn van belang bij monitoring 
en evaluatie van ziekteactiviteit bij patiënten met vroege artritis ?

Wat is optimale behandelregime van glucocorticosteroïden (lage dagelijkse dosis of 
hoge dosis en daarna afbouwen) en in welke toedieningsvorm (oraal, intramusculair 
of parenteraal) voor een goede uitkomst bij vroege artritis?

Aantal keer geprioriteerd 

18x (waarvan 6x patiënt, 
4x overige stakeholders)

12x (waarvan 2x patiënt, 
7x overige stakeholders)

10x (waarvan 3x patiënt, 
2x overig)

4x (waarvan 1x patiënt)

1x

# in bron 
document 

41

19-21, 78, 81

33,35-48

15,22

27
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DISCUSSIETAFEL 3: Spondylatropathiëen

Wat is het effect van bewegen bij patiënten met axiale 
spondylartropathiëen?* 

Kennishiaat werd op de dag zelf ingebracht door de patiënten 
aan tafel. Is een samenvoeging van inbreng aan tafel en hiaat 
52.

Het is duidelijk dat bewegen goed is voor patiënten met een 
axiale spondylartropathie, vraag is op welk moment hiermee 
te beginnen en hoe intensief. Zit daar verschil in bij de  
verschillende ziekte situaties (denk aan nieuwe diagnose 
versus lang bestaande ziekte, of bijvoorbeeld met of zonder 
vergroeiingen van de wervelkolom en/of heupen.)

* Wegens overlap met hiaat (tafel 7: Wat is de optimale dose-response relatie 

van oefentherapie ("recept") (type, frequentie, intensiteit) bij reumatoïde artritis, 

(axiale)spondylartritis, osteoporose en chronische (wijdverspreide) pijn?),  

is dit hiaat uiteindelijk samengevoegd in de kennisagenda top 10+1 tot: Wat  

is de effectiviteit van een interdisciplinaire stepped care strategie ten aanzien 

van advisering en begeleiding bij bewegen en oefenen op de fysieke activiteit  

en algemene gezondheid van patiënten met reumatische aandoeningen?

Wat is het effect van sekse op de effectiviteit van  
behandelingen bij spondylarthropathieën?

Veel reumatische aandoeningen laten een sterk verschil zien 
tussen mannen en vrouwen in het risico van het ontwikkelen 
van de ziekte: reumatoïde artritis (RA, 2% van de bevolking) 
komt meer voor bij vrouwen, terwijl Ankyloserende  
Spondylitis (AS; voorheen M. Bechterew, 0,9% van de  
bevolking), meer bij mannen voor komt. Bij deze laatste  
aandoening zijn slechts weinig geneesmiddelen effectief, 
alleen ontstekingsremmende pijnstillers (NSAID’s) en 
biologicals. De meeste klinische studies zijn een weergave 
van de man/vrouw verdeling binnen de aandoening. 
Hierdoor zitten in studies met AS aanzienlijk meer mannen 
(75%), waardoor de effecten van het geneesmiddel op de 

vrouwen minder goed kan worden ingeschat. Indien verschil-
lende, bestaande studies worden samengevoegd, waardoor 
er genoeg gegevens van mannen en vrouwen zijn, kunnen er 
duidelijke gender- en sekseverschillen naar voren komen in 
effectiviteit.

Welke medicamenteuze behandeling (csDMARDS,  
(met en zonder lage dosis glucocorticoïden), biologicals, 
methotrexaat (met en zonder apremilast), bDMARDS en 
verschillende combinaties van deze middelen) heeft de 
voorkeur bij artritis psoriatica? 

Er zijn weinig strategie studies verschenen bij artritis  
psoriatica. Een dergelijke studie zou voor de verschillende 
maten van actieve ziekte en verschillende groepen patiënten 
een strategie moeten ontwikkelen. In de EULAR richtlijn 
wordt geadviseerd (eminence based) om bij patiënten met  
een slechte prognose direct te starten met een TNF blokker, 
maar evidence ontbreekt1. Ook is niet onderzocht wat de 
eerste keus biological is en of dat voor alle patiënten geldt,  
of dat er subgroepen te onderscheiden zijn, ook qua werkings-
mechanisme van de biological.

Er is wel kleinschalig onderzoek gedaan naar de effectiviteit 
van methotrexaat, maar niet in de laatste jaren noch met 
voldoende aantallen patiënten1. Er zijn enige studies gedaan 
naar Leflunomide monotherapie waarbij enige waarde bleek, 
maar onduidelijk is of er met combineren van bDMARDs 
winst is te halen. Op dit moment worden studies verricht 
waarbij start met MTX wordt vergeleken met start met MTX 
in combinatie met een TNF blokker. Of dat winst oplevert en 
zo ja tegen welke prijs is nog niet duidelijk, maar zal dat wel 
worden. 

Artritis Psoriatica: wanneer taperen en wat na een  
exacerbatie van de ziekte na taperen?

Samenvoeging van hiaten 35 en 37.

1. Gossec L, et al. EULAR recommendations for the management of psoriatic arthritis with pharmacological therapy. Ann Rheum Dis 2012; 71 (1): 4-12
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Wat is de optimale duur van behandeling met biologicals  
bij artritis psoriatica? (neem daarin mee het stoppen van  
bDMARDs), is er een minimale tijd waarin de ziekte in  
remissie dient te zijn voor taperen zinvol is om te gaan doen? 
Welke percentage van de patiënten krijgt wederom een goede 
behandelstatus na terugval bij het stoppen met bDMARDs 
(indien bDMARDs hervat worden bij exacerbatie van de  
artritis psoriatica?) Deze vragen zijn niet goed bekend en 
dienen verder te worden onderzocht.

Wat te doen na falen primaire therapie (csDMARD of TNFi) 
bij patiënten met artritis psoriatica?

Er zijn weinig tot geen strategiestudies gedaan in de PsA  
populatie. Zo kan een besluit wat te geven na falen eerste 
TNFi, ondanks beschikbaar komen meerdere andere  
biologicals, niet evidence based worden genomen. Dit is  
mede gezien de verschillende werkingsmechanismen  
(TNF blokkade versus IL-17 route remming) van belang.
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kennishiaat

Wat is het effect van bewegen bij patiënten met axiale spondylatropathiëen?*

* Wegens overlap met hiaat (tafel 7: Wat is de optimale dose-response relatie van 
oefentherapie ("recept") (type, frequentie, intensiteit) bij reumatoïde artritis, (axiale)
spondylartritis, osteoporose en chronische (wijdverspreide) pijn?), is dit hiaat  
uiteindelijk samengevoegd in de kennisagenda top 10+1 tot: Wat is de effectiviteit  
van een interdisciplinaire stepped care strategie ten aanzien van advisering en  
begeleiding bij bewegen en oefenen op de fysieke activiteit en algemene gezondheid 
van patiënten met reumatische aandoeningen? 

Wat is het effect van sekse op de effectiviteit van behandelingen bij  
spondylarthropathieën?

Welke medicamenteuze behandeling (csDMARDS, (met en zonder lage dosis  
glucocorticoïden), biologicals, methotrexaat (met en zonder apremilast), bDMARDS en 
verschillende combinaties van deze middelen) heeft de voorkeur bij artritis psoriatica? 

Artritis Psoriatica: wanneer taperen en wat na een exacerbatie van de ziekte na 
taperen?

Wat te doen na falen primaire therapie (csDMARD of TNFi) bij patiënten met artritis 
psoriatica?

Aantal keer geprioriteerd 

16x (waarvan 3x patiënt, 
4x overige stakeholders)

13x (waarvan 2x patiënt, 
2x overige stakeholders)

13x (waarvan 2x overige 
stakeholders)

3x (waarvan 1x patiënt)

1x

# in bron 
document 

51, 
patiëntinbreng 
aan tafel

72, breed

17

35, 37

69
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DISCUSSIETAFEL 4: Systemische ziekten en 
bindweefselziekten 1

Kunnen patiënten met een antifosfolipidensyndroom veilig 
behandeld worden met anticoagulantia op basis van een 
risicostratificatie? 

Samenvoeging van hiaten 57,58 en 63

Door een betere risicostratificatie moet het mogelijk zijn  
om per patiënt, op individuele basis af te wegen hoe, en hoe  
intensief de aanwezigheid van aPL-antilichamen, dan wel  
een APS behandeld moet worden. Hiermee kan een deel  
van de overbehandeling worden voorkomen, waardoor er in  
deze groep minder bloedingen, waaronder levensbedreigende 
bloedingen, voor zullen komen. Zo is de aanwezigheid van  
een onderliggende systeemziekte zoals systeem lupus 
erythematodes (SLE) bij een APS een additionele risicofactor 
op trombo-embolische morbiditeit. Een eerdere risicoscore 
is ontwikkeld en extern gevalideerd, maar heeft echter niet 
geleid tot geïndividualiseerde keuzes in behandeling.

Moeheid en leefstijl bij SLE 

Samenvoeging van hiaten 7 en 129

129: Wat zijn de determinanten van moeheid bij SLE en welke 
interventiemethode(n) is/zijn het meest geschikt om moeheid 
bij SLE patiënten te reduceren?

7: Wat is de kosteneffectiviteit van een generiek trainings 
programma voor patiënten met een systemische auto-
immuun ziekte

Rol steroïden en immuunsupressie bij recidief lupus  
nefritis en neurolupus: starten en stoppen medicatie
 
Samenvoeging van hiaten 65, 68 en 70

65: Wat is de effectiviteit en veiligheid van glucocorticoïden, 

immunosuppressieve en anti-coagulatie behandeling voor 
bewegingsstoornis bij 'ernstige gevallen' van SLE waarbij  
er algehele ziekteactiviteit is en/of de aanwezigheid van  
trombotische manifestaties van de ziekte?

68: Wat is de effectiviteit en veiligheid van het gebruik van 
glucocorticoïden en immunosuppressieve behandeling  
van met SLE geasscocieerde psychose en algemene staat van  
verwarring bij patiënten met (een ernstige vorm van) SLE?

70: Wat is de effectiviteit van onderhoudsbehandeling met 
minder intensieve vorm van immunosuppressieve therapie 
voor het voorkomen van terugkeer van myelopathie bij 
patiënten met SLE?

Biopsy en biomarkers bij het beleid (diagnose en  
therapie bij SLE-nefritis

Samenvoeging van hiaten 1, 33 en 50

1: Wat is de diagnostische waarde van urinewaarden  
(proteinuria ≥0.5 g/24 h especially with glomerular  
haematuria and/or cellular casts) als indicatie voor eerste 
nierbiopt bij lupus nefritis?

33: Wat is de effectiviteit van het uitvoeren van een herhaalde 
nierbiopsie voor de monitoring van lupus nefritis?

50: Welke biomarkers kunnen de bevindingen uit nierbiopsie, 
de activiteit en ernst van lupus nefritis reflecteren?

SLE & zwangerschap (prediagnostiek, advies, beleid)

Samenvoeging van hiaten 12,14,17,44,46 en 75

12: Wat is de effectivitiet van pre-conceptioneel counselen en 
risico stratificatie op het voorkomen van complicaties tijdens 
zwangerschap bij vrouwen met SLE en/of anti-fosfolipid 
syndroom?
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14: Welke biomarkers kunnen helpen bij het voorspellen  
van ziekteactiviteit en het risico op pre-eclampsie bij vrouwen 
met SLE tijdens de zwangerschap?

17: Wat is de effectiviteit van hydroxycholoroquine tijdens 
zwangerschap op het reduceren van het risico op ziekte 
'flares' en slechte obstetrische uitkomsten bij vrouwen met 
anti-fosfolipid syndroom?

44: Wat is de effectiviteit van actylsalicylic acid in het  
reduceren van het risico op pre-eclampsie bij zwangerschap 
bij patiënten met lupus nefritis?

46: Wat is de beste behandeling van een 'flare' van nefritis  
bij zwangeren met lupus nefritis?

75: Wat zijn de oorzaken van het verhoogde risico op 
zwangerschapscomplicaties voor zowel moeder als kind 
bij SLE en op welke manier kan de zwangerschapsuitkomst 
verbeterd worden?

Toelichting: Uit retrospectief onderzoek in Nederland en 
daarbuiten is bekend dat zwangerschap bij SLE (ook indien 
het beloop van de ziekte rustig is) gekenmerkt wordt door  
een verhoogd risico op complicaties voor zowel de moeder  
als de foetus (o.a. intra-uteriene vruchtdood, premature  
partus, zwangerschapshypertensie, pre-eclampsie en  
eclampsie). Er is nog onvoldoende kennis over de diverse 
factoren die hierbij een rol spelen en wat de beste medicamen-
teuze en niet-medicamenteuze behandelstrategieën zijn die 
tot een reductie van deze complicaties leiden.
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kennishiaat

Kun je patiënten met een antifosfolipidensyndroom veilig behandelen met 
anticoagulantia op basis van een risicostratificatie? 

Moeheid en leefstijl bij SLE 

Rol steroïden en immuunsupressie bij recidief lupus nefritis en neurolupus: 
starten en stoppen medicatie 

Biopsy en biomarkers bij het beleid (diagnose en therapie bij 
SLE-nefritis 

SLE & zwangerschap( prediagnostiek, advies, beleid )

Aantal keer geprioriteerd 

9x (waarvan 2x patiënt, 
3x overige stakeholders)

5x (waarvan 3x patiënt, 
2x overige stakeholders)

3x (waarvan 1x patiënt)

2x (waarvan 1x patiënt)

1x (waarvan 1x overige 
stakeholders)

# in bron 
document 

63,57,58

129,7

65,68,70

1,33,50

75,12,14
44,17,46
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DISCUSSIETAFEL 5: Systemische ziekten en 
bindweefselziekten 2

Wat is de beste prednison sparende behandeling bij  
reuscel arteritis (GCA)/polymyalgia reumatica (PMR)?  
En wat is de beste prednison startdosis en afbouwschema 
bij polymyalgia reumatica (PMR)?

In verschillende ziekenhuizen worden verschillende steroïde-
sparende therapieën toegepast. Vaak betreft dit het toevoegen 
van DMARDs aan de behandelingen met prednison, maar in 
toenemende mate worden hiervoor ook biologicals gebruikt. 
Er is echter nog weinig wetenschappelijk bewijs voor de 
relatieve effectiviteit van deze strategieën.

Wat is de diagnostische waarde van verschillende nieuwe 
beeldvormende modaliteiten (o.a. echografie en PET) en 
biomarkers in de diagnostiek van reuscel arteritis (GCA) 

De gouden standaard voor de diagnose reuscel arteritis (GCA) 
is een positief arterie temporalis biopt. Deze is soms echter 
lastig te verkrijgen en vaak vals negatief. Inmiddels zijn er 
alternatieve diagnostische modaliteiten, zoals echo en PET 
en mogelijk ook biomarkers beschikbaar. De diagnostische 
waarde van deze modaliteiten is echter nog niet geheel 
duidelijk.

Wat is de effectiviteit en veiligheid van cyclofosfamide in 
de behandeling van vroege diffuse systemische sclerose?

Behandeling met cyclofosfamide wordt meestal bewaard voor 
late, ernstig gecompliceerde vormen van diffuse systemische 
sclerose. Mogelijk is de effectiviteit echter hoger indien 
toegepast in een eerdere fase van de ziekte, als er nog minder 
irreversibele schade bestaat. Hier is echter onvoldoende 
onderzoek naar gedaan.

Wat is de effectiviteit en veiligheid van andere immuno-
modulerende therapieën bij diffuse systemische sclerose 
(SSc)?

Het is onbekend wat de effectiviteit en veiligheid zijn van 
mycofenolaat mofetil, azathioprine en anti-CD20 behandeling 
bij patiënten met systemische sclerose.

Wat is de effectiviteit en veiligheid van lage dosis  
GC/AZA/MTX/RTX/MMF voor remissie onderhoud bij 
ANCA vasculitis [ANCA +/-, effect PROMS] en hoe lang 
is deze onderhoudsbehandeling?

Samenvoeging van hiaten 92,93.

Het is onbekend wat de effectiviteit is van behandeling met 
lage dosis glucocorticoïden en aziothioprine of rituximab 
of methotrexaat of mycofenolaat mofetil voor de remissie-
onderhoudsbehandeling van ANCA geassocieerde vasculitis. 
Daarnaast is het onbekend wat het effect is op patiënt  
gerapporteerde uitkomsten (PROs) zoals kwaliteit van leven, 
fysiek functioneren en vermoeidheid en wat de optimale duur 
van de remissie-onderhoudsbehandeling is. Meestal wordt 
een onderhoudsbehandeling van 2 jaar aangehouden, maar  
er is weinig onderzoek gedaan naar wat de optimale duur van 
de onderhoudsbehandeling is.
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en botaandoeningen

Wat is de beste behandelstrategie bij urinezuur 
verlagende therapie bij patiënten met jicht ten aanzien 
van kwaliteit van leven, veiligheid, therapietrouw en  
kosteneffectiviteit: een treat to target of een treat  
to symptom control behandelstrategie?*

Het is wel bekend dat een lager urinezuurconcentratie  
geassocieerd is met een lager aantal aanvallen en een afname 
van bestaande tophi maar wat de invloed is op veiligheid, 
patiënt-tevredenheid, kwaliteit van leven en kosten- 
effectiviteit is niet bekend. Het is de vraag wat het ‘doel’  
moet zijn van urinezuurverlagende therapie bij jicht:  
beneden een bepaalde urinezuurwaarde (treat to target) of 
acceptabele controle van het aantal jichtaanvallen en tophi 
(treat to symptom control). En indien een patiënt met jicht 
wordt terugverwezen naar de huisarts welk advies moet dan  
worden gegeven voor verder consult.

* dit hiaat was tijdens de prioriteringsbijeenkomst geformuleerd als 

“Welke verschillen in uitkomsten van treat to target vs treat to symptom  

control zijn er en wat is de optimale afstemming tussen eerste- en tweedelijns  

van diagnostiek, behandeling en follow-up van jicht?”. Echter, tijdens het 

samenstellen van de definitieve top 10 door de werkgroep werd besloten de 

tweede vraag over de afstemming tussen de 1e en 2e lijns buiten beschouwing 

van deze vraag te laten.

Wat is de optimale behandelstrategie voor urinezuur-
verlagende therapie bij jicht in het algemeen en bij  
specifieke patiëntgroepen (nierinsufficiëntie, leverziekten, 
hartfalen, kwetsbare ouderen)? 

Het is onvoldoende bekend welke urinezuurverlagende 
therapie (bv allopurinol, benzbromaron, febuxostat) de  
1ste keus is bij jicht in het algemeen en bij specifieke patiënten-
groepen wat betreft (kosten)effectiviteit en veiligheid en 
of combinatietherapie effectiever en veiliger is dan mono-
therapie voor wat betreft verlaging van het serumurinezuur 
bij patiënten met jicht.
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kennishiaat

Wat is de beste prednison sparende behandeling bij reuscel arteritis (GCA)/polymyalgia 
reumatica (PMR)? En wat is de beste prednison startdosis en afbouwschema bij  
polymyalgia reumatica (PMR)?

Wat is de diagnostische waarde van verschillende nieuwe beeld-vormende  
modaliteiten (o.a. echografie en PET) en biomarkers 
in de diagnostiek van reuscel arteritis (GCA) 
 
Wat is de effectiviteit en veiligheid van cyclofosfamide in de 
behandeling van vroege diffuse systemische sclerose?

Wat is de effectiviteit en veiligheid van andere immunomodulerende therapieën bij  
diffuse systemische sclerose (SSc)?

Wat is de effectiviteit en veiligheid van lage dosis GC/AZA/MTX/
RTX/MMF voor remissie onderhoud bij ANCA vasculitis [ANCA +/-, effect PROMS]  
en hoe lang is deze onderhoudsbehandeling?

Aantal keer geprioriteerd 

13x (waarvan 2x patiënt)

3x

1x (waarvan 1x overige 
stakeholders)

0x

0x

# in bron 
document 

119

60

79

81

92,93
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Wat is het effect van urinezuurverlagende therapie op 
cardiovasculair risico?

Het is onvoldoende bekend wat het effect is van urinezuur-
verlaging (en daarmee vermindering van inflammatie)  
op cardiovasculair risico en of er verschil is tussen de  
verschillende urinezuurverlagende medicatie op verlaging 
van cardiovasculair risico.

Wat te doen met osteoporosebehandeling bij langdurig 
gebruik van prednison?

Samenvoeging van hiaten 12, 36, 118.

Het is onvoldoende bekend wat het optimale beleid is ten 
aanzien van osteoporose profylaxe bij langdurig prednison-
gebruik: stoppen vs. doorgaan vs. switchen van behandeling 
en van welke factoren is dit afhankelijk?

Wat is de optimale behandelstrategie bij aanhoudende 
osteoporose na 10 jaar osteoporose behandeling en wat 
is de optimale behandelstrategie bij een fractuur onder 
osteoporose behandeling?

Het is onvoldoende bekend wat het optimale behandelbeleid 
is bij persisterende osteoporose op de DEXA scan ondanks 
10 jaar behandeling met bisfosfanaten zonder gebruik van 
prednison of fracturen. Hoe ga je dan verder qua behandeling? 
Ga je na een pauze van bijvoorbeeld 2 jaar door met 
bisfosfanaten? Of is er een indicatie voor denosumab of 
teriparatide? Ook is het onvoldoende bekend wat de optimale 
behandelstrategie is bij een fractuur onder osteoporose 
behandeling. Zou je (bij goede therapietrouw) moeten 
switchen naar een andere therapie zoals bv teriparatide 
of denosumab? 

TOp 5 
 

1

2

3

4

5

kennishiaat

Wat is de beste behandelstrategie bij urinezuur verlagende therapie bij patiënten 
met jicht ten aanzien van kwaliteit van leven, veiligheid, therapietrouw en kosten- 
effectiviteit: een treat to target of een treat to symptom control behandelstrategie? 

Wat is de optimale behandelstrategie voor urinezuurverlagende therapie bij jicht in het 
algemeen en bij specifieke patiëntgroepen (nierinsufficiëntie, leverziekten, hartfalen, 
kwetsbare ouderen)? 

Wat te doen met osteoporosebehandeling bij langdurig gebruik 
van prednison?

Wat is de optimale behandelstrategie bij aanhoudende osteoporose na 10 jaar  
osteoporose behandeling en wat is de optimale behandelstrategie bij een fractuur 
onder osteoporose behandeling?

Wat is het effect van urinezuurverlagende therapie op cardiovasculair risico?

Aantal keer geprioriteerd 

23x (waarvan 5x patiënt, 
6x overige stakeholders)

17x (waarvan 7x patiënt, 
3x overige stakeholders)

6x (waarvan 1x overige 
stakeholders)

5x (waarvan 1x overige 
stakeholders)

2x

# in bron 
document 

38

12

47

12, 36, 118

26
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DISCUSSIETAFEL 7: weke delen reuma en artrose

Hoe kunnen patiënten met artrose het beste worden 
gefenotypeerd en wat is de effectiviteit en veiligheid van 
bestaande behandelingen in patiënten met specifieke 
artrose fenotypes, zoals inflammatoire artrose?

Samenvoeging van hiaten 15, 23.

Duidelijke fenotypering van patiënten met artrose in hand, 
heup en knie of in meerdere gewrichten is van belang, zodat 
patiënten met een specifiek fenotype in klinische trials  
kunnen worden geïncludeerd en treat-to-target kunnen 
worden behandeld. Met name onderzoek naar fenotypes met  
ontsteking of subchondrale activiteit is aantrekkelijk, omdat 
hiervoor reeds veel bestaande medicamenteuze therapieën 
zijn, waarvan het effect bij artrose nog onvoldoende  
onderzocht is. Bij hand- en knieartrose worden nogal eens 
inflammatoire fenotypes gezien. Nader onderzoek naar de 
waarde van bestaande behandelingen zoals intra-articulaire 
injecties of van cDMARDs en bDMARDs bij vingerartrose, 
duimbasis of knieartrose is daarom geïndiceerd.

Wat is de optimale dose-response relatie van oefen-
therapie ("recept") (type, frequentie, intensiteit) bij 
reumatoïde artritis, (axiale)spondylartritis, osteoporose 
en chronische (wijdverspreide) pijn?*

Samenvoeging van hiaten 3, 20, 66.

Bij een aantal reumatische aandoeningen is oefentherapie 
door een fysio- of oefentherapeut reeds bewezen effectief  
in het verminderen van beperkingen in het dagelijks  
functioneren. De effectgroottes van een veelal one-size-
fits-all behandeling zijn echter klein tot matig. Oefentherapie 
is echter een verzamelnaam voor allerlei oefenvormen die 
met een verschillend doel en verschillende intensiteit  
kunnen worden uitgevoerd. Het is beperkt duidelijk wat het 
optimale recept is van de oefentherapeutische interventie 
(personalised care) en bij wie deze behandeling het meest  

effectief is (stratified care). Het is aannemelijk dat meer 
kennis en inzicht hierover de effectgroottes en effectiviteit 
van fysiotherapie (binnen de multidisciplinaire context) 
vergroot. Is hoog-intensieve oefentherapie en/of high 
intensity interval training effectiever en even veilig als 
matig-intensieve oefen-therapie bij de behandeling van 
mensen met reumatische aandoeningen?

* Wegens overlap met hiaat (tafel 3: Wat is het effect van bewegen bij patiënten 

met axiale spondylartropathiëen?), is dit hiaat uiteindelijk samengevoegd in 

de kennisagenda top 10+1 tot: Wat is de effectiviteit van een interdisciplinaire 

stepped care strategie ten aanzien van advisering en begeleiding bij bewegen 

en oefenen op de fysieke activiteit en algemene gezondheid van patiënten met 

reumatische aandoeningen?

Wat is de optimale vorm en inhoud van leefstijlmanage-
ment bij RMD?

Samenvoeging van hiaten 1, 16, 44, 40, 49 (overig).

Er is wetenschappelijke bewijskracht dat een gezonde 
leefstijl een positief effect heeft op de gezondheid, zeker ook 
voor mensen met een reumatische aandoening. Daarbij kan 
gedacht worden aan voldoende beweging, gezonde voeding, 
stoppen met roken, voldoende slaap, stressmanagement.  
Onduidelijk is echter op welke wijze een gezonde leefstijl 
door behandelaren gefaciliteerd/beïnvloed kan worden. 
Wetenschappelijke bewijskracht over de precieuze inhoud 
(van specifieke adviezen over bijvoorbeeld bewegen) en 
vorm van aanbieden educatie en andere leefstijlinterventies 
ontbreekt vooralsnog. 

Wat is de optimale wijze (aard en mate) van begeleiding 
van mensen met RMD?

Samenvoeging van hiaten 58, 96, 78 (overig).

De behoefte van patiënten met inflammatoire gewrichts-
aandoeningen aan de mate en aard van begeleiding kan 
verschillen.  
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Voorbeelden van verschillende stijlen van begeleiden zijn  
1 eenmalige informatie (over medicatie, zelfmanagement),  
2 counseling waarbij gebruik gemaakt wordt van  
 motivational interviewing en de behandelaar en 
 patiënt samen behandeldoelen opstellen en monitoren en 
3 instructie waarbij de behandelaar een meer directieve 
 rol heeft en de patiënt meer bij de hand neemt.

Wat is het verschil in (kosten)effectiviteit tussen  
uni- versus multimodale begeleiding fibromyalgie?

Samenvoeging van hiaat 4 en patiëntinbreng aan tafel.

Voor de behandeling van fibromyalgie wordt, naast medicatie, 
over het algemeen oefentherapie, cognitieve gedragstherapie 
of een combinatie daarvan aanbevolen. Het is onbekend wat 
de optimale behandelstrategie is bij fibromyalgie.

TOp 5 
 

1

2

3

4

5

kennishiaat

Wat zijn de tweedelijns behandelmogelijkheden (inclusief IA corticosteroïden in  
vingers) van handartrose waarbij er duidelijk sprake is van ontstekingsactiviteit?

Wat is de optimale dose-response relatie van oefentherapie ("recept") (type,  
frequentie, intensiteit) bij reumatoïde artritis, (axiale)spondylartritis, osteoporose  
en chronische (wijdverspreide) pijn?

* Wegens overlap met hiaat (tafel 3: Wat is het effect van bewegen bij patiënten  
met axiale spondylartropathiëen?), is dit hiaat uiteindelijk samengevoegd in de  
kennisagenda top 10+1 tot: Wat is de effectiviteit van een interdisciplinaire stepped 
care strategie ten aanzien van advisering en begeleiding bij bewegen en oefenen  
op de fysieke activiteit en algemene gezondheid van patiënten met reumatische 
aandoeningen?

Wat is de optimale vorm en inhoud van leefstijlmanagement bij RMD?

Wat is de optimale wijze (aard en mate) van begeleiding van mensen met RMD?

Wat is het verschil in (kosten)effectiviteit tussen uni- versus multimodale 
begeleiding fibromyalgie?

Aantal keer geprioriteerd 

11x
(waarvan 5x patiënt)

9x (waarvan 3x patiënt, 
3x overige stakeholders)

8x (waarvan 2x patiënt, 
3x overige stakeholders)

7x (waarvan 5x patiënt, 
1x overige stakeholders)

3x (waarvan 3x patiënt)

# in bron 
document 

15, 23

3, 20, 66

1, 16, 44,
40, 49 (overig)

58, 96
78 (overig)

4 Pt. inbreng
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DISCUSSIETAFEL 8: Medicatie

Is het afbouwen van biologicals en cDMARDS bij  
patiënten met reumatoïde artritis, spondylartritis en  
artritis psoriatica veilig en (kosten)effectief? 

Samenvoeging van kennishiaten 76 en 96. 

Biologicals en conventionele DMARDs zijn veilige en effec-
tieve medicijnen waarmee vele patiënten met reumatoïde 
artritis, spondylartritis en artritis psoriatica succesvol  
behandeld worden. Jarenlang was het gebruikelijk om 
bestaande medicatie te continueren indien remissie of  
lage ziekteactiviteit bereikt was. Echter, in een van de  
eerste onderzoeken, de DRESS-studie uit Nijmegen (1), en  
in navolging hierop ook in andere studies (2) bleek dat 
afbouwen van de TNF-remmers bij RA patiënten veilig was, 
en bij zorgvuldige monitoring, niet leidde tot toegenomen 
ziekteactiviteit. Afbouwen van bestaande medicatie is 
aantrekkelijk voor patiënten, ze hoeven immers minder 
vaak hun medicatie te nemen (meestal injecties), en hebben 
minder kans op bijwerkingen. Voor de maatschappij is het 
ook relevant, vooral als het afbouwen van dure biologicals 
(7.000-15.000 euro per patiënt per jaar) betreft.

Er is sterke evidence dat ziekteactiviteit gestuurd afbouwen 
en stoppen van TNF blokkers bij patiënten met reumatoïde 
artritis veilig en kosteneffectief is. Echter, voor andere  
biologicals zoals abatacept, tocilizumab, rituximab, en 
JAK-remmers zijn nauwelijks of geen gegevens en wordt er 
spaarzaam onderzoek gedaan naar dosisverlaging bij deze 
specifieke middelen (o.a. REDO studie van den Broeder et 
al. en Practical study bij jak-remmers). Bij spondylartritis en 
artritis psoriatica is het (ziekteactiviteit gestuurd) verlagen 
van medicatie een vrijwel onontgonnen gebied op één 
lopende strategiestudie na (DRESS-PS). Daarnaast is de vraag 
of er middels andere (behandel)strategieën (bijvoorbeeld 
door therapeutic drug monitoring zoals beschreven door 
Kneepkens et al.) ook afgebouwd kan worden met deze dure 
geneesmiddelen. 

Wat is de optimale Incorporatie van Shared Decision 
Making (SDM) en PROs (Patient Reported Outcomes) 
bij individuele therapie en therapiestudies?

Het is de afgelopen jaren steeds duidelijker geworden dat 
positieve uitkomstmaten zowel bij behandelingen van  
individuele patiënten als bij therapeutische interventie-
studies onvoldoende de mening van de patiënt reflecteren. 
Een bekend voorbeeld is het optreden van remissie, terwijl 
een van de belangrijkste klachten van de patiënt, moeheid, 
blijft bestaan. Het incorpereren van bestaande PROs en het 
samen met patiënten ontwikkelen van nieuwe PROs, zowel 
in de dagelijkse patiëntenzorg als in wetenschappelijk  
onderzoek, kan een aanjager zijn van de emancipatie van  
de rol van de patiënt in de reumatologie.

De NVR stimuleert de centrale rol van de patiënt: het  
evalueren van behandelingen na Shared Decison Making 
middels PROs gaat mogelijke verspilling tegen en stimuleert 
het doelmatig inzetten van de beschikbare middelen.

Impact bijwerkingen bij anti-reumatische therapie,  
waaronder psychische?

Bijwerkingen van medicatie kunnen een enorme impact  
op patiënten hebben, en (onnodige?) kosten veroorzaken.  
Psychische aandoeningen zoals depressie komen vaker  
voor bij patiënten met reumatische aandoeningen dan in 
de algemene bevolking. Symptomen zoals moeheid komen 
ook vaker voor bij reumatische aandoeningen. Nieuwe 
imaging technieken geven thans een indruk van het 
biologisch substraat van bovengenoemde problematiek.

De NVR herkent het belang van bijwerkingen, en bij het  
uitwerken hiervan behoort de patiënt centraal te staan. 
Nieuwe imaging technieken zijn veelbelovend en belangrijk, 
maar er zijn ook andere methodieken om dit uit te werken.

Glucocorticoiden Effectivity/Safety 

Samenvoeging van kennishiaten 1 en 2.
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Dit onderwerp werd oorspronkelijk vaak genoemd, door de 
voorbereidingsgroep is het teruggebracht tot 2 kennishiaten. 
GC zijn het snelt werkende anti-rheumaticum, en ze worden 
nog veel gebruikt. Hoewel er wel onderzoek is verricht, is er 
geen consensus over voor reumatologen belangrijke en vaak 
voorkomende vragen als:
– wat is de optimale GC dosering bij starten RA?
– GC volledig afbouwen of in lage dosis continueren?
– is een eenmalige dosering van GC intramusculair even  
 effectief als een orale opstartdosis?

Rol cDMARDs bij Art temporalis/PMR?

Vaak worden Glucocorticoiden (GC) als remissie-inductie 
therapie gebruikt bij PMR, een zeker bij ouderen frequent 
voorkomende reumatische aandoening. PMR reageert  
meestal snel op GC (waaronder prednison), maar bij  
afbouwen van GC kunnen recidieven optreden. Er zijn in  
de literatuur weinig data bekend over het GC-sparend  
effect van co-medicatie met cDMARDs, zoals leflunomide, 
sulfasalazine etc (met MTX is wel enig onderzoek verricht).

Nieuw is de moderne behandeling van arteritis temporalis 
met een IL-6 blokker als inductietherapie. Indien remissie  
bereikt wordt, kan afbouwen met een cDMARD zeker een 
optie zijn; hier is nog vrijwel geen onderzoek naar gedaan

Optimaal beleid Glucocorticoid (GC)-injecties.

Reumatologen geven regelmatig injecties in gewrichten bij 
arthritis, of in pezen, bij tendinitis. Opvallend genoeg is er 
nauwelijks evidence over de optimale dosering, de frequentie, 
het soort GC, de aanvullende waarde van toediening onder 
ECHOgeleide of niet. Eigenlijk is het beneden de maat dat  
we hier zo weinig over weten. Omdat de farmaceutische 
industrie dit onderzoek niet zal steunen, vanwege de lage 
kostprijs van GC, moet dit via anderen gefinancierd worden.

Een aantrekkelijk optie is om een trial te ontwerpen bij 
patiënten met een beperkt aantal arthritiden, waarbij het  
effect van goedkope GC-injecties wordt vergeleken met  
dat van dure biologicals. 

TOp 5 
 

1

2

3

4

5

6

kennishiaat

Is het afbouwen van biologicals en cDMARDS bij patiënten met reumatoïde artritis, 
spondylartritis en artritis psoriatica veilig en (kosten)effectief? 

Wat is de optimale Incorporatie van Shared Decision Making (SDM) en PROs  
(Patient Reported Outcomes) bij individuele therapie en therapiestudies?

Impact bijwerkingen bij anti-reumatische therapie, waaronder psychische  

Glucocorticoïden effect/safety 

Rol cDMARDs bij PMR/Art Temp 

Optimaal beleid Glucocorticoid (GC)-injecties.

Aantal keer geprioriteerd 

13x (waarvan 2x patiënt, 
3x overige stakeholders)

7x (waarvan 3x patiënt, 
1x overige stakeholders)

7x (waarvan 4x patiënt, 
1x overige stakeholders)

6x (waarvan 1x patiënt, 
1x overige stakeholder)

4x

3x (waarvan 1x overige 
stakeholder)

# in bron 
document 

76,96

91

114

1,2

48

32
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Bijlage 7 Stappenplan ‘Netwerkvorming’

Dit stappenplan bevat concrete handvatten om een eerste 
stap te maken in het opzetten van een onderzoeksnetwerk. 
Het is bedoeld voor een wetenschappelijke vereniging die een 
kennisagenda heeft ontwikkeld. Meer informatie staat ook in 
het adviesrapport Zorgevaluatie (www.demedischspecialist.
nl/sites/default/files/rapport%20zorgevaluatie%20def.pdf)  
in hoofdstuk 4 en 5.

Niet alle onderstaande stappen hoeven doorlopen te worden.

Stap 0
Stel een projectcommissie in die de uitwerking van de kennis-
agenda gaat stimuleren/monitoren (zie scenario 2 in tabel 
hieronder). De commissie bekijkt of de aanvraag aansluit bij 
een onderzoeksvraag op de kennisagenda en voorkomt dat er 
doublures ontstaan.

Stap 1
Maak een overzicht met de financieringsmogelijkheden voor 
onderwerpen van de kennisagenda – koppel de onderzoeks-
vragen aan mogelijke fondsen. Denk hierbij aan: 
– ZonMw programma Doelmatigheidsonderzoek;
– ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen;
– ZonMw programma Preventie;
– ZonMw specifieke deelprogramma’s (bijv. jeugd of 
 verloskunde);
– Collectebusfondsen op vakgebied van betreffende 
 kennisagenda, zoals Reumafonds, KWF, Hartstichting,  
 Hersenstichting etc.
– Ministerie van Economische zaken (specifieke fondsen  
 voor innovatie);
– Innovatiefonds zorgverzekeraars.

Tip: schrijf je in voor de nieuwsbrief ZonMw. Hierin staat 
informatie over het openzetten van de subsidierondes.

Stap 2a
Organiseer een bijeenkomst met medisch specialisten/onder-

zoekers binnen het betreffende vakgebied.

Dit kan op verschillende manieren worden ingericht, 
bespreken van:
1 Eén specifieke onderzoeksvraag;
2 Meerdere onderzoeksvragen.

Wie hiervoor uitnodigen:
– Vertegenwoordigers van onderzoeksgroepen die een  
 onderzoekslijn hebben m.b.t. onderzoeksvragen die op 
 de kennisagenda staan;
– Alle (onderzoeks)hoogleraren/consilium;
– Bestuur Wetenschappelijke Vereniging (WV);
– Werkgroep die de kennisagenda heeft opgesteld;
– Evt. wetenschapscommissie

Tip: denk hierbij aan goede timing: als er een specifieke 
subsidieronde aankomt waar een specifieke onderzoeksvraag 
kan worden ingediend, maakt het de bijeenkomst concreter 
en tastbaarder.

Tip: het kan helpen om hier een (onafhankelijke) proces-
begeleider voor in te schakelen.

Stap 2b
Tijdens deze bijeenkomst worden de volgende afspraken 
gemaakt:
1 wie wordt de trekker (Principal investigator, PI) van 
 de onderzoeksvraag;
2 wie gaat meeschrijven; 
3 wie gaat patiënten includeren;
4 auteurschap wetenschappelijke publicatie;
5 evt. welke volgende onderzoeksvragen van de agenda 
 kunnen worden uitgewerkt.

Voor draagvlak binnen het gehele netwerk is het belangrijk 
dat de onderzoeksaanvraag gezamenlijk wordt geformuleerd. 
Bovendien geldt dat trekkers van een onderzoeksvraag ook bij 
voorkeur patiënten moeten leveren voor onderzoeksvragen 
waar ze geen inhoudelijke PI van zijn. 

http://www.demedischspecialist.nl/sites/default/files/rapport%20zorgevaluatie%20def.pdf
http://www.demedischspecialist.nl/sites/default/files/rapport%20zorgevaluatie%20def.pdf


  62        

Tip: geef als voorwaarde mee dat een onderzoeksgroep 
zowel bestaat uit UMC’s als STZ ziekenhuizen.

Na deze bijeenkomst kan je spreken van de start van 
een netwerk.
Tip: bedenk een leuk acroniem (voorbeeld orthopedie: 
CORE Consortium Orthopaedic Research).

Stap 3
Organiseer een bijeenkomst met alle medisch  
specialisten/onderzoekers die al lopende zorgevaluatie 
vraagstukken uitwerken. Tijdens deze bijeenkomsten 
kunnen de onderzoekers hun onderzoek presenteren, 
ervaringen uitwisselen en van elkaar leren.

Stap 4
Om het netwerk te coördineren en verder vorm te geven 
kan de WV er voor kiezen om een researchcoördinator 
aan te stellen (bijv. 2 dagen in de week, dit is een succes-
factor vanuit de NOV).
Formuleer kerntaken van het netwerk, denk hierbij aan: 
– Praktische ondersteuning van subsidieaanvragen 
 vanuit de WV middels het organiseren van 
 bijeenkomsten, onderzoeksgroepen bij elkaar brengen;
– Coördineren/overzicht houden van verdeling  
 projecten over het land, (als het steeds dezelfde centra  
 zijn wekt dat weerstand);
– Begeleiden opzet en begeleiden uitvoering van nieuwe  
 onderzoeksvoorstellen;
– Centraal informatiepunt ontwikkelen met info over   
 bestaande onderzoeksfaciliteiten inclusief onderhoud  
 van landelijke subsidiekalender;
– Bewaken van de voortgang en kwaliteit van lopend   
 onderzoek. Lopende projecten worden periodiek 
 ge-audit/bezien op de voortgang. Dit in verband 
 met uit te voeren (tussen-) rapportages aan subsidie- 
 verstrekkers;
– Implementatie resultaten onderzoek via richtlijnen   
 WV (in samenwerking met de commissie Kwaliteit);
– Afspraken maken over uitkomsten in registraties.

Bijlage 8 Steunbrief Patiëntenfederatie 




