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Algemene inleiding  5 
 

Aanleiding voor het maken van de richtlijn 
De afgelopen decennia is er veel veranderd in de behandeling van reumatoïde artritis (RA) met als resultaat dat 

meer patiënten dan voorheen een stadium van lage ziekteactiviteit of zelfs remissie kunnen bereiken. Hierdoor 

treedt veel minder schade op aan de gewrichten, hebben de patiënten een betere kwaliteit van leven en kunnen 10 

meer mensen dan voorheen hun werk blijven uitoefenen. De veranderingen in de behandeling betroffen onder 

andere een betere en snellere diagnostiek, sneller starten met een effectieve behandeling en een behandeldoel 

stellen. Steeds meer wordt gestreefd naar het bereiken van lage ziekteactiviteit of zelfs remissie op de korte 

termijn en het handhaven hiervan, hiervoor dient regelmatig de ziekteactiviteit gemonitord te worden en 

wanneer het doel niet wordt bereikt, moet de medicatie aangepast worden.  Deze strategie is mogelijk geworden 15 

doordat er vanaf het einde van de vorige eeuw geleidelijk steeds meer effectieve medicamenten beschikbaar zijn 

gekomen voor de behandeling van RA. Dit zijn de DMARDs – disease modifying antirheumatic drugs. Naast de 

conventioneel synthetische DMARDs (csDMARD), worden hier nog elk jaar nieuwe medicamenten aan 

toegevoegd, waaronder biologicals (bDMARD), biosimilars (bsDMARD) en targeted synthetic DMARDs 

(tsDMARD), zodat er dringende behoefte is aan een update van de vorige richtlijn uit 2009. 20 

 
Doel van de richtlijn 
Het doel van deze richtlijn is het verkrijgen van uniform en optimaal beleid ten aanzien van de medicamenteuze 

behandeling van RA.  

Bij het ontwikkelen van de richtlijn zijn vele partijen betrokken, waaronder reumatologen (NVR), 25 

verpleegkundigen (V&VN), huisartsen (NHG), apothekers (NVZA). Qua patiënteninbreng is ervoor gekozen om een 

patiënte op te nemen in de werkgroep en een beleidsmedewerker van ReumaNederland (werkzaam op de 

afdeling patiëntenbelangen, aandachtsgebied medicatie).  

De ontwikkeling van deze richtlijn is ondersteund door de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie. 

 30 
Afbakening van de richtlijn 
Deze richtlijn gaat over patiënten bij wie een diagnose RA is gesteld en die medicamenteus behandeld worden. 

De modules in deze richtlijnen beschrijven de aanbevelingen ten aanzien van de verschillende groepen 

medicijnen. Module 1 beschrijft aanbevelingen ten aanzien van de optimale behandelstrategie bij patiënten met 

RA, module 2 beschrijft csDMARDs, module 3 beschrijft glucocorticoïden, module 4 beschrijft bDMARDs, module 35 

5 beschrijft bsDMARDs, en module 6 beschrijft tsDMARDs. In module 7 wordt tenslotte ingegaan op de 

organisatie van zorg. 

De richtlijn gaat niet in op de diagnostiek van RA en de niet-medicamenteuze behandeling. Voor deze en andere 

onderwerpen wordt verwezen naar de vigerende richtlijnen: 

• Diagnostiek van reumatoïde artritis (NVR, 2016) 40 

• Reumatoïde artritis en participatie in arbeid (NVR, 2015) 

• Reumatoïde artritis (KNGF/ VvOCM, 2019) 

• Medicatiegebruik rondom zwangerschap en lactatie bij patiënten met reumatische aandoeningen (NVR, 
in ontwikkeling) 

 45 
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Beoogde gebruikers van de richtlijn 5 
Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de medicamenteuze 

behandeling van patiënten met RA. Dit zijn onder meer reumatologen en reumatologen-in-opleiding, huisartsen, 

apothekers en reumaverpleegkundigen/ verpleegkundig specialisten. 

In de richtlijn spreken wij over ‘behandelaar’. Naast de reumatoloog, spelen in de reumatologie verpleegkundigen 

in toenemende mate een rol in het zorgproces. Er is onderscheid in gespecialiseerd reumaverpleegkundigen, 10 

verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA). De VS en PA zijn bevoegd tot het zelfstandig 

aangaan van een behandelrelatie en het indiceren en uitvoeren van voorbehouden handelingen. Van oudsher is 

de hoofdbehandelaar de reumatoloog, maar met de huidige wetgeving kan de VS of PA ook optreden als 

hoofdbehandelaar. Daarnaast kan de gespecialiseerd reumaverpleegkundige, onder verantwoordelijkheid van de 

hoofdbehandelaar, handelingen uitvoeren. Wanneer wij in deze richtlijn spreken over behandelaar, kan dit zowel 15 

de reumatoloog, VS of PA, of gespecialiseerd reumaverpleegkundige (onder verantwoordelijkheid van de 

hoofdbehandelaar) zijn. Wanneer we spreken over hoofdbehandelaar, gaat het om degene die verantwoordelijk 

is, dit kan zowel de reumatoloog als de VS of PA zijn. 

 

 20 
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Verantwoording 5 
 

Methodologie richtlijnontwikkeling 
 

Geldigheid 
Voor het beoordelen van de actualiteit van deze richtlijn is de werkgroep niet in stand gehouden. Uiterlijk in 2024 10 

bepaalt het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie of de modules van deze richtlijn nog 

actueel zijn. Op modulair niveau is een onderhoudsplan beschreven. Bij het opstellen van de richtlijn heeft de 

werkgroep per module een inschatting gemaakt over de maximale termijn waarop herbeoordeling moet 

plaatsvinden en eventuele aandachtspunten geformuleerd die van belang zijn bij een toekomstige herziening 

(update). Daaruit bleek dat voor enkele modules eerder beoordeeld moet worden of ze nog actueel zijn. Een 15 

termijn van 2 jaar is aangehouden voor de modules over bDMARDs, bsDMARDs en tsDMARDs. De geldigheid van 

de richtlijn komt eerder te vervallen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding zijn een herzieningstraject te 

starten. 

De Nederlandse Vereniging voor Reumatologie is regiehouder van deze richtlijn en eerstverantwoordelijke op het 

gebied van de actualiteitsbeoordeling van de richtlijn (modules). De andere aan deze richtlijn deelnemende 20 

wetenschappelijke verenigingen of gebruikers van de richtlijn delen de verantwoordelijkheid en informeren de 

regiehouder over relevante ontwikkelingen binnen hun vakgebied.  

Module1 Regiehouder(s)2 Jaar van 

autorisatie 

Eerstvolgende 

beoordeling 

actualiteit richtlijn3 

Frequentie van 

beoordeling op 

actualiteit4 

Wie houdt er 

toezicht op 

actualiteit5 

Relevante 

factoren voor 

wijzigingen in 

aanbeveling6 

Optimale behandel-

strategie 

NVR 2019 2024 Eens in 5 jaar NVR  

csDMARDs NVR 2019 2024 Eens in 5 jaar NVR  

Glucocorticoïden NVR 2019 2024 Eens in 5 jaar NVR  

bDMARDs NVR 2019 2021 Eens in 2 jaar NVR Lopend 

onderzoek, 

mogelijk nieuwe 

middelen 

bsDMARDs NVR 2019 2021 Eens in 2 jaar NVR Lopend 

onderzoek, 

mogelijk nieuwe 

middelen 

tsDMARDs NVR 2019 2021 Eens in 2 jaar NVR Lopend 

onderzoek, 

mogelijk nieuwe 

middelen 

Organisatie van zorg NVR 2019 2024 Eens in 5 jaar NVR  

                                                           
1 Naam van de module 
2 Regiehouder van de module (deze kan verschillen per module en kan ook verdeeld zijn over meerdere regiehouders) 
3 Maximaal na vijf jaar 
4 (half)Jaarlijks, eens in twee jaar, eens in vijf jaar 
5 regievoerende vereniging, gedeelde regievoerende verenigingen, of (multidisciplinaire) werkgroep die in stand blijft 
6 Lopend onderzoek, wijzigingen in vergoeding/organisatie, beschikbaarheid nieuwe middelen 



 

8 
Conceptrichtlijn Medicamenteuze behandeling van Reumatoïde Artritis 
Commentaarfase mei 2019 

Initiatief 5 
Nederlandse Vereniging voor Reumatologie. 

 
Autorisatie 
Na de commentaarfase worden de volgende verenigingen gevraagd de richtlijn te autoriseren: Nederlandse 
Vereniging voor Reumatologie, Nederlands Huisartsen Genootschap, Verpleegkundigen & Verzorgenden 10 
Nederland Reumatologie en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers.  

 
Algemene gegevens 
De richtlijnontwikkeling werd ondersteund door de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie en werd 
gefinancierd uit de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). 15 
De financier heeft geen enkele invloed gehad op de inhoud van de richtlijn. 
 

Doel en doelgroep 

 
Doel 20 
Het doel van deze richtlijn is het verkrijgen van uniform en optimaal beleid ten aanzien van de medicamenteuze 
behandeling van volwassen patiënten met RA. 

 
Doelgroep  
Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de medicamenteuze 25 

behandeling van patiënten met RA. Dit zijn onder meer reumatologen en reumatologen-in-opleiding, huisartsen, 

apothekers en reumaverpleegkundigen/ verpleegkundig specialisten. 

 
Samenstelling werkgroep 
Voor het ontwikkelen van de richtlijn is in 2017 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, bestaande uit 30 
vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met RA (zie 
hiervoor de samenstelling van de werkgroep).  
De werkgroepleden zijn door hun beroepsverenigingen gemandateerd voor deelname. 
De werkgroep is verantwoordelijk voor de integrale tekst van deze richtlijn.  
 35 
Belangenverklaringen 
De KNMG-code (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter beoordeling van de Geneeskunde) ter voorkoming van 
oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling is gevolgd. Alle werkgroepleden hebben schriftelijk 
verklaard of zij in de laatste drie jaar directe financiële belangen (betrekking bij een commercieel bedrijf, 
persoonlijke financiële belangen, onderzoeksfinanciering) of indirecte belangen (persoonlijke relaties, 40 
reputatiemanagement, kennisvalorisatie) hebben gehad. Een overzicht van de belangen van werkgroepleden en 
het oordeel over het omgaan met eventuele belangen vindt u in onderstaande tabel. De ondertekende 
belangenverklaringen zijn op te vragen bij het secretariaat van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie. 
 

 45 

 

 

 

 



 

9 
Conceptrichtlijn Medicamenteuze behandeling van Reumatoïde Artritis 
Commentaarfase mei 2019 

Werkgroeplid  Functie Nevenfuncties Gemelde belangen  Ondernomen actie 

P. van Riel Reumatoloog Bernhoven 0.6 

fte, hoogleraar reumatologie, 

IQ Healthcare, Radboud UMC 

Nijmegen, 0.4 fte 

1.Lid raad van toezicht 

patientenregisters.nl 

(onbetaald), 2. President van 

het DREAM register 

(onbetaald), 3. Medisch 

adviseur Nationale Vereniging 

Reumazorg Nederland 

(onbetaald), 4. Lid DSMB 

Gilead (betaald), 5. Lid DSMB 

Celltrion (betaald), 6. Lid 

DSMB Astellas (betaald) 

Lid adviesraad van Abbvie, 

Pfizer, BMS, Roche, MSD, 

Lilly, R-Pharm. Extern 

gefinancierd onderzoek door 

Pfizer, Abbvie, Lilly, UCB 

Geen actie 

E. Blaas Verpleegkundig specialist in 

UMC Utrecht, afdeling 

Reumatologie en Klinische 

Immunologie 

Geen Geen Geen actie 

R. Bisoendial Reumatoloog in het 

Maasstadziekenhuis 

Geen Geen Geen actie 

M. Hoekstra Reumatoloog Geen Vakgroep neemt deel aan 

ASCORE studie (abatacept bij 

RA) 

Geen actie 

T. Jansen Reumatoloog/ medisch leider 

reumatologie Viecuri MC te 

Venlo 

Voorzitter DREAM platform 

(onbetaald), co-editor Clinical 

Rheumatology (betaald), ad 

hoc adviseur bij Farma 

bedrijven Abbvie/Eli Lilly/ 

Janssen/Celgene/Grunenthal 

(slechts op verzoek; met en 

zonder fee/ onkosten-

vergoeding). Voorzitter 

AdviesRaad Olatec 

(onbetaald); Lid Adviescie 

Nichi-Iko (infliximab similar) 

Geen, behoudend incidenteel 

lid adviescommissie 

(biosimilars etc) ad hoc. Lid 

adviescommissie 

reumapatientenvereniging 

(onbetaald), lid medische 

adviesraad sarcoidose 

patientbelangen vereniging 

(onbetaald) 

Geen actie 

I. Koopmans Beleidsmedewerker 

Patientenbelangen 

ReumaNederland, Lid van de 

Rekenkamer Lelystad, 

gemeente Lelystad 

Geen Geen Geen actie 

W. Lems Reumatoloog in VUmc (0.8 

fte) en in Reade (0.2 fte). 

Taken patiëntenzorg, 

onderwijs en onderzoek naar 

osteoporose, osteoartrose en 

reumatoïde artritis 

Geen Lid adviesraad 

osteoporosevereniging, 

sponsoring voor onderzoek 

verkregen van Zonmw, 

Reumafonds en farma (Pfizer, 

Abbvie, Roche, MSD, Eli Lilly. 

Lid adviesraad Amgen, Eli 

Lilly, UCB, MSD, Abbvie, 

Pfizer, Roche 

Geen actie 

P. van Peet LUMC afdeling PHEG docent, 

onderzoeker, staflid, 50%, 

Huisartspraktijk 

Schinkelshoek/ van Peet te 

Voorhout 40% 

Geen Geen Geen actie 
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Werkgroeplid  Functie Nevenfuncties Gemelde belangen  Ondernomen actie 

H. Raterman Reumatoloog Geen Promotietraject rituximab 

behandeling bij reumatoide 

artritis 

Geen actie 

M. Scholte-

Voshaar 

Patiënte  PhD reumatologie UT 

Enschede 

PhD deels betaald door 

Roche en Pfizer, Barriers and 

facilitators in IA patients 

towards DMARD use 

Geen actie 

G. Snijders Reumatoloog Geen Geen Geen actie 

J. Vetten Poliklinisch apotheker Geen Geen Geen actie 

K. Visser Reumatoloog, lid commissie 

kwaliteit 

Geen betaalde 

nevenwerkzaamheden, NVR 

kwaliteitscommissie, in 2017 

2x presentatie ‘aan boord’ 

sessie gesponsord door Pfizer 

tegen kleine vergoeding 

Promotieonderzoek 2006-

2010 LUMC Improved studie 

investigator initiated maar 

grant van Abbott/ Abbvie 

voor de studie 

Geen actie 

 5 

Inbreng patiëntenperspectief 
Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door een patiënt actief te betrekken bij de werkgroep en 

alle werkgroep bijeenkomsten. Daarnaast zat een beleidsmedewerker patiëntenbelangen namens 

ReumaNederland in de werkgroep. De conceptrichtlijn is tevens voor commentaar voorgelegd aan 

ReumaNederland en ReumaZorg Nederland. 10 

 
Implementatie 
In de verschillende fasen van de richtlijnontwikkeling is rekening gehouden met de implementatie van de richtlijn 

(module) en de praktische uitvoerbaarheid van de aanbevelingen. Daarbij is uitdrukkelijk gelet op factoren die de 

invoering van de richtlijn in de praktijk kunnen bevorderen of belemmeren. Het implementatieplan is te vinden 15 

bij de bijlagen.  

 
Werkwijze 
AGREE 

Deze richtlijn is opgesteld conform de eisen vermeld in het rapport Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 van de 20 
adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit. Dit rapport is gebaseerd op het AGREE II instrument (Appraisal 
of Guidelines for Research & Evaluation II; Brouwers, 2010), dat een internationaal breed geaccepteerd instrument 
is. Voor een stap-voor-stap beschrijving hoe een evidence-based richtlijn tot stand komt wordt verwezen naar het 
stappenplan Ontwikkeling van Medisch Specialistische Richtlijnen van het Kennisinstituut van Medisch Specialisten. 
 25 
Deze richtlijn is opgesteld op basis van de meeste recente EULAR recommendations (2016). Hiervoor is het 
adviesrapport Adapteren van internationale richtlijnen naar de Nederlandse praktijk, van het Kennisinstituut van 
de Federatie Medisch Specialisten gevolgd. 
 
  30 
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Knelpuntenanalyse 5 
Tijdens de voorbereidende fase inventariseerden de voorzitter van de werkgroep en de adviseur de knelpunten. 
De werkgroep beoordeelde de aanbevelingen uit de meest recente EULAR recommendations (2016) op noodzaak 
tot revisie en volledigheid. Tevens zijn er knelpunten aangedragen vanuit patiëntenperspectief, door 
eerdergenoemde patiëntvertegenwoordigers in de werkgroep.  
 10 
Uitgangsvragen en uitkomstmaten 
Op basis van de uitkomsten van de knelpuntenanalyse zijn door de voorzitter en de adviseur concept-
uitgangsvragen opgesteld. Deze zijn met de werkgroep besproken waarna de werkgroep de definitieve 
uitgangsvragen heeft vastgesteld. Vervolgens inventariseerde de werkgroep per uitgangsvraag welke 
uitkomstmaten voor de patiënt relevant zijn, waarbij zowel naar gewenste als ongewenste effecten werd gekeken.  15 
 
Strategie voor zoeken en selecteren van literatuur 
Voor de afzonderlijke uitgangsvragen werd aan de hand van specifieke zoektermen gezocht naar gepubliceerde 
wetenschappelijke studies in (verschillende) elektronische databases. De zoekstrategie van de eerder genoemde 
EULAR recommendations werd geactualiseerd vanaf februari 2016. 20 
 
De werkgroep heeft gezocht naar studies met de hoogste mate van bewijs. De werkgroepleden selecteerden de via 
de zoekactie gevonden artikelen op basis van vooraf opgestelde selectiecriteria. De geselecteerde artikelen werden 
gebruikt om de uitgangsvraag te beantwoorden. De databases waarin is gezocht, de zoekstrategie en de 
gehanteerde selectiecriteria zijn te vinden in de module met desbetreffende uitgangsvraag.  25 
 
Kwaliteitsbeoordeling individuele studies 
Individuele studies werden systematisch beoordeeld, op basis van op voorhand opgestelde methodologische 

kwaliteitscriteria, om zo het risico op vertekende studieresultaten (risk of bias) te kunnen inschatten. Deze 

beoordelingen kunt u vinden in de Risk of Bias (RoB) tabellen. De gebruikte RoB instrumenten zijn gevalideerde 30 

instrumenten die worden aanbevolen door de Cochrane Collaboration: Cochrane – voor gerandomiseerd 

gecontroleerd onderzoek.  

 
Samenvatten van de literatuur 
De relevante onderzoeksgegevens van alle geselecteerde artikelen werden overzichtelijk weergegeven in 35 

evidencetabellen. De belangrijkste bevindingen uit de literatuur werden beschreven in de samenvatting van de 

literatuur.  

 
Beoordelen van de kracht van het wetenschappelijke bewijs  
De kracht van het wetenschappelijke bewijs werd bepaald volgens de GRADE-methode. GRADE staat voor ‘Grading 40 
Recommendations Assessment, Development and Evaluation’ (zie http://www.gradeworkinggroup.org/). 

 
GRADE onderscheidt vier gradaties voor de kwaliteit van het wetenschappelijk bewijs: hoog, matig, laag en zeer 

laag. Deze gradaties verwijzen naar de mate van zekerheid die er bestaat over de literatuurconclusie 

(Schünemann, 2013).   45 
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GRADE Definitie 

Hoog  er is hoge zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van behandeling ligt zoals 
vermeld in de literatuurconclusie; 

 het is zeer onwaarschijnlijk dat de literatuurconclusie verandert wanneer er  resultaten van nieuw grootschalig 
onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd. 

Matig  er is matige zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van behandeling ligt zoals 
vermeld in de literatuurconclusie; 

 het is mogelijk dat de conclusie verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de 
literatuuranalyse worden toegevoegd. 

Laag  er is lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van behandeling ligt zoals vermeld 
in de literatuurconclusie; 

 er is een reële kans dat de conclusie verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de 
literatuuranalyse worden toegevoegd. 

Zeer laag  er is zeer lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van behandeling ligt zoals 
vermeld in de literatuurconclusie; 

 de literatuurconclusie is zeer onzeker. 

 5 

Formuleren van de conclusies 
Voor elke relevante uitkomstmaat werd het wetenschappelijk bewijs samengevat in een of meerdere 

literatuurconclusies waarbij het niveau van bewijs werd bepaald volgens de GRADE methodiek. De 

werkgroepleden maakten de balans op van elke interventie (overall conclusie). Bij het opmaken van de balans 

werden de gunstige en ongunstige effecten voor de patiënt afgewogen. De overall bewijskracht wordt bepaald 10 

door de laagste bewijskracht gevonden bij een van de kritieke uitkomstmaten. Bij complexe besluitvorming 

waarin naast de conclusies uit de systematische literatuuranalyse vele aanvullende argumenten (overwegingen) 

een rol spelen, werd afgezien van een overall conclusie. In dat geval werden de gunstige en ongunstige effecten 

van de interventies samen met alle aanvullende argumenten gewogen onder het kopje 'Overwegingen'.  

 15 

Overwegingen (van bewijs naar aanbeveling) 

Om te komen tot een aanbeveling zijn naast (de kwaliteit van) het wetenschappelijke bewijs ook andere aspecten 

meegewogen, zoals de expertise van de werkgroepleden, de waarden en voorkeuren van de patiënt (patient 

values and preferences), kosten, beschikbaarheid van voorzieningen en organisatorische zaken. Deze aspecten 

worden, voor zover geen onderdeel van de literatuursamenvatting, vermeld en beoordeeld (gewogen) onder het 20 

kopje ‘Overwegingen’.  

 
Formuleren van aanbevelingen 
De aanbevelingen geven antwoord op de uitgangsvraag en zijn gebaseerd op het beschikbare wetenschappelijke 

bewijs en de belangrijkste overwegingen, en een weging van de gunstige en ongunstige effecten van de relevante 25 

interventies. De kracht van het wetenschappelijk bewijs en het gewicht dat door de werkgroep wordt toegekend 

aan de overwegingen, bepalen samen de sterkte van de aanbeveling. Conform de GRADE-methodiek sluit een 

lage bewijskracht van conclusies in de systematische literatuuranalyse een sterke aanbeveling niet a priori uit, en 

zijn bij een hoge bewijskracht ook zwakke aanbevelingen mogelijk. De sterkte van de aanbeveling wordt altijd 

bepaald door weging van alle relevante argumenten tezamen. 30 
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Organisatie van zorg 5 
In de knelpuntenanalyse en bij de ontwikkeling van de richtlijn is expliciet rekening gehouden met de organisatie 

van zorg: alle aspecten die randvoorwaardelijk zijn voor het verlenen van zorg (zoals coördinatie, communicatie, 

(financiële) middelen, menskracht en infrastructuur). Randvoorwaarden die relevant zijn voor het beantwoorden 

van een specifieke uitgangsvraag maken onderdeel uit van de overwegingen bij de bewuste uitgangsvraag. Meer 

algemene, overkoepelende, of bijkomende aspecten van de organisatie van zorg worden behandeld in de module 10 

Organisatie van Zorg. 

 
Indicatorontwikkeling 
Er werden geen interne kwaliteitsindicatoren ontwikkeld om het toepassen van de richtlijn in de praktijk te 

volgen en te versterken. 15 

 
Kennislacunes 
Tijdens de ontwikkeling van deze richtlijn is systematisch gezocht naar onderzoek waarvan de resultaten 

bijdragen aan een antwoord op de uitgangsvragen. Bij elke uitgangsvraag is door de werkgroep nagegaan of er 

(aanvullend) wetenschappelijk onderzoek gewenst is om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden. Een 20 

overzicht van de onderwerpen waarvoor (aanvullend) wetenschappelijk van belang wordt geacht, is als 

aanbeveling in de bijlage Kennislacunes beschreven (onder aanverwante producten). 

 
Commentaar- en autorisatiefase 
De conceptrichtlijn wordt aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënt) organisaties 25 

voorgelegd ter commentaar. De commentaren worden verzameld en besproken met de werkgroep. Naar 

aanleiding van de commentaren wordt de conceptrichtlijn aangepast en definitief vastgesteld door de werkgroep. 

De definitieve richtlijn wordt aan de deelnemende (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënt) organisaties 

voorgelegd ter autorisatie en door hen geautoriseerd dan wel geaccordeerd. 

 30 
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Module 1 Optimale behandelstrategie bij reumatoïde artritis 5 
 

Uitgangsvraag 
Wat is de optimale behandelstrategie bij patiënten met reumatoïde artritis? 

Inleiding 
De behandeling van patiënten met reumatoïde artritis (RA) begint bij voorkeur zo snel mogelijk na het stellen van 10 

de diagnose. Het snel in remissie brengen van gewrichtsontstekingen is essentieel voor een goede prognose. De 

effecten van Disease-Modifying Antirheumatic Drugs (DMARDs) op ziekteactiviteit, radiologische progressie en 

functioneren zijn het grootst wanneer ze zo vroeg mogelijk worden ingezet. Optimale onderdrukking van de 

ziekteactiviteit is niet alleen afhankelijk van het effect van de voorgeschreven medicatie, maar ook van het zo 

optimaal mogelijk toepassen daarvan in de dagelijkse praktijk. Binnen de DMARDs zijn verschillende middelen 15 

beschikbaar, elk met hun eigen voor- en nadelen. In deze module wordt beschreven hoe deze middelen optimaal 

kunnen worden toegepast. 

Zoeken en selecteren 
Bij deze uitgangsvraag is systematisch literatuuronderzoek verricht naar de optimale strategie bij het toepassen 

van de beschikbare middelen. In 2016 is er een European League Against Rheumatism (EULAR) recommendations 20 

verschenen over de effectiviteit van het toepassen van een treat-to-target (T2T) strategie (Smolen et al., 2016; 

Stoffer et al., 2016). Daarnaast is er in de EULAR review over de medicamenteuze behandeling van RA aandacht 

besteed aan strategie studies, waarbij studies aan bod kwamen die een T2T strategie toepasten met verschillende 

DMARDs (Nam et al., 2017). In deze module worden eerst de resultaten van de systematische review van de 

EULAR herhaald naar de effectiviteit van een T2T strategie versus conventionele zorg. Vervolgens worden de 25 

resultaten van de EULAR strategie studies beschreven, en de studies die zijn gevonden bij het updaten van deze 

review. 

Samenvatting literatuur 
First, we will describe the results of the EULAR review on T2T strategy (Stoffer et al., 2016).  
EULAR review on effectiveness T2T (Stoffer et al., 2016): 30 

The first search performed in 2012 yielded 3256 hits. The search performed in 2014 arrived at 5186 records for 

further investigation. Title and abstract review according to the inclusion/exclusion criteria led to assessment of 

eligibility of 91 and 85 full-text documents, respectively. The detailed review of the records in relation to the 

primary search objectives (comparison of primary endpoints in a priori strategy trials) resulted in the inclusion of 

four papers from the search in 2012 (Goekoop-Ruiterman et al., 2010; Schipper et al., 2012; Soubrier et al., 2011; 35 

van Eijk et al., 2012) and two additional papers from the search performed in 2014 (Pope et al., 2013; Vermeer et 

al., 2013). From the identified references, we extracted information about the targets driving treatment 

decisions, the interval of control examinations, the numbers of patients included and the outcomes. Five of the 

six included studies dealt with early RA (Goekoop-Ruiterman et al., 2010; Schipper et al., 2012; Soubrier et al., 

2011; van Eijk et al., 2012; Vermeer et al., 2013) and one trial with established RA (Pope et al., 2013). All studies 40 

showed a superiority of a T2T strategy compared with routine care (RC) (Goekoop-Ruiterman et al., 2010; Pope et 

al., 2013; Schipper et al., 2012; Soubrier et al., 2011; Vermeer et al., 2013) except for one study (Strategies in 

Early Arthritis Management) (van Eijk et al., 2012). For the included studies, the risk of bias (RoB) was assessed 

according to the scheme proposed by the ‘Cochrane RoB assessment’. In early RA, the T2T strategy brought more 

patients into remission or low-disease activity and this was achieved more rapidly. Also, patients in the T2T group 45 

experienced larger improvements in patient assessments of pain, functional ability and disease activity (Dutch 

Rheumatoid Arthritis Monitoring (DREAM)) (Schipper et al., 2012). In one trial of recent-onset active RA, the tight 

control approach showed that more patients achieved remission without disability and radiographic progression 
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(Guérir la Polyarthrite Rhumatoide Débutante (GUEPARD)/Etude et Suivi des Polyarthrites Indifférenciées 5 

Récentes (ESPOIR)) (Soubrier et al., 2011). Another study showed similar findings: the disease activity score (DAS) 

driven treatment led to better clinical outcomes (health assessment questionnaire, DAS28 and median 

erythrocyte sedimentation rate) and numerically, but not statistically different suppression of joint damage in the 

T2T group (Goekoop-Ruiterman et al., 2010). In a study dealing with established active RA, physicians were 

randomised into three groups (treating according to RC or targeting a DAS28<2.6 or a swollen joint count of 0) 10 

(Pope et al., 2013). Although there was no difference in terms of therapeutic endpoint achievement, the time to 

reach a good/moderate EULAR response was significantly shorter and the dropout rates were significantly lower 

when using the targeted approaches. Furthermore, using real-life data from the DREAM registry and the 

Nijmegen early RA inception cohort, a T2T strategy was found to be cost-effective compared with RC (Vermeer et 

al., 2013). Only one study did not show superior effects of a T2T strategy; however, this study assessed only a 15 

small number of patients with low radiographic damage and presented good functional status in both treatment 

groups (van Eijk et al., 2012).  

Regarding comorbidities, cardiovascular (CV) risk, work productivity or the role of (patient) education, none of the 

studies comparing T2T to RC had any of these outcomes as primary endpoint. However, these outcomes were 

addressed in observational data or registry studies comparing different strategic treatment approaches and 20 

endpoints, and therefore, these publications were regarded as further supporting evidence. Subanalysis of 

PREMIER (a multicenter, randomised, double blind clinical trial of combination therapy with adalimumab plus 

methotrexate versus methotrexate alone or adalimumab alone in patients with early, aggressive rheumatoid 

arthritis who had not had previous methotrexate treatment) and Active-Controlled Study of Patients Receiving 

Infliximab for the Treatment of Rheumatoid Arthritis of Early Onset (ASPIRE) data showed that the level of disease 25 

activity, the duration of Simple Disease Activity Index (SDAI) remission and latency to remission all affect 

radiographic progression (Aletaha et al., 2009). There is a direct relationship between disease activity and 

radiographic changes but a dissociation of the effect with tumour necrosis factor inhibitor use (Smolen et al., 

2009). Among these publications were studies showing that Clinical Activity Disease Index (CDAI) remission is 

associated with lower CV risk and improved CV outcomes (Provan et al., 2011; Solomon et al., 2010), and the 30 

absence of swollen joints with improved overall survival (Scire, Lunt, Marshall, Symmons, & Verstappen, 2014). 

Additional studies that emerged during the systematic literature review (SLR) were categorised by topics and also 

presented to the task force. All these studies are listed in the online material (see online supplementary table S5). 

Aside from the work of Pope et al (Pope et al., 2013), all of the above described articles studied patients with 

early RA. However, Gullick et al investigated an observational cohort of patients with long-standing RA in a setting 35 

of usual care (Gullick et al., 2012). In their study, the authors compared the outcomes of an RA centre routinely 

using goal-directed therapy aimed at DAS28<2.6 with an age-matched and sex-matched sample of consecutive 

patients from other RA clinics. Significantly more T2T patients achieved the target, irrespective of their disease 

duration, and T2T led to significantly improved functional outcomes compared with RC. 

EULAR review on effectiveness biologicals (bDMARDs) (Nam et al., 2017): strategy studies 40 

In the U-Act-Early randomized controlled trial (RCT), Methotrexate (MTX)-naive patients were randomised to 

Tocilizumab (TCZ)+MTX, TCZ monotherapy or MTX monotherapy using a T2T approach (Bijlsma et al., 2016). The 

primary analysis (number of people achieving sustained DAS28<2.6 by the originally assigned treatment) was 

higher in the TCZ+MTX or TCZ monotherapy groups than the MTX monotherapy group (86% vs 84% vs 44%). In 

the clinically more relevant second analysis, and co-primary endpoint, which addresses the entire study period, 45 

the initial differences between the groups were no longer seen with the addition of TCZ in the MTX monotherapy 

group following a treat-to-target approach (86% vs 88% vs 77%). No significant differences were observed on 

Health assessment questionnaire disability index  (HAQ-DI) in the U-Act-Early RCT. In TACIT, a non-inferiority RCT 
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in Methotrexate - inadequate response (MTX-IR) RA who had failed MTX and another conventional synthetic 5 

DMARDs (csDMARD), patients were randomised to either a strategy of Tumor necrosis factor inhibitor (TNFi) 

start, followed by a switch to a second bDMARD in case of no response, or to a strategy of combination csDMARD 

therapy, followed by the start of a bDMARD in case of non-response (Scott et al., 2015). The change in Health 

Assessment Questionnaire (HAQ) score after 12 months (primary endpoint) was not inferior for the strategy 

starting with combination csDMARD versus the strategy starting with TNFi (−0.45 vs −0.3). While earlier clinical 10 

responses were seen in the TNFi strategy, a status of DAS28<2.6 at 12 months was met by slightly more patients 

in the TNF start group than in the csDMARD group (44% vs 35%). No differences were observed between both 

groups on the Short Form 36 (SF36) quality of life scale. Of note this was an open-label study with a (too) large 

non-inferiority margin that importantly limits its interpretability. Thus, the study had a high risk of bias. Adverse 

events were more frequently found in the csDMARD combination group.  15 

Ten-year data from all four arms of the BeSt trial suggested that a high proportion of patients (53%) maintain 

long-term remission, with or without DMARDs, so called Drug Free Remission (DFR), and had very limited 10-year 

radiographic progression, confirming the effectiveness of early DMARD treatment together with a treat-to-target 

approach (Markusse et al., 2016). HAQ-DI scores were comparable between all four treatment arms. 

The results of the newer RCTs are therefore in accordance with the previously formulated standpoint that 20 

strategies aiming at monitoring disease activity and intensifying treatment when clinical remission or low disease 

activity is not yet reached may lead to favourable outcomes (Level of evidence (LOE): 1B). 

Current update: 

Another publication of the BeSt study describes effectiveness of four dynamic treatment strategies in patients 

with anticitrullinated protein antibody-negative RA (ACPA-negative) (Akdemir et al., 2016). It was shown that 25 

initial combination therapy with MTX, sulfasalazine and prednisone, or MTX and infliximab, was most effective for 

ACPA-negative patients. It results in early functional improvement without additional adverse events (AEs), 

compared to initial monotherapy. After 10 years of targeted treatment, participants in all four treatment arms 

achieved favourable clinical outcomes and radiographic progression was limited. The authors suggest that there is 

no reason to weigh the initial treatment choice based on the presence of ACPA. 30 

In the U-Act-Early trial, radiographic joint damage was also evaluated (Teitsma, Jacobs, Welsing, Petho-Schramm, 

Borm, van Laar, et al., 2017). In this trial, patients were randomised to either TCZ+MTX, TCZ monotherapy, or to 

MTX monotherapy, applying a T2T approach. The Sharp-van der Heijde score (SHS) was evaluated, and it was 

shown that patients in the TCZ + MTX group had significantly less erosions and lower total SHS after 52 and 104 

weeks. Patients in the TCZ monotherapy group had significantly less erosions after 104 weeks when compared to 35 

MTX monotherapy. Finally, the differences between the TCZ + MTX and tocilizumab monotherapy groups were 

not statistically significant. Patient-reported outcomes (PROMs) were described in another publication of the U-

Act-Early study (Teitsma, Jacobs, Welsing, Petho-Schramm, Borm, Hendriks, et al., 2017). Patients treated with 

TCZ (combination- or monotherapy) experienced less fatigue when compared to MTX monotherapy after 24 

weeks. This difference was not seen after 52 and 104 weeks. On the physical component score of the SF-36, 40 

patients treated with TCZ combination therapy performed better after 24 weeks, while patients treated with TCZ 

monotherapy performed better after 52 weeks, when compared to MTX monotherapy. On the mental 

component score of the SF-36, patients treated with tocilizumab combination therapy performed better after 24 

weeks. No further differences on this scale were observed. 

 45 
Bewijskracht van de literatuur 
Op basis van de beschikbare literatuur wordt geconcludeerd dat er hoge kwaliteit bewijs is dat T2T behandeling 

leidt tot gunstige uitkomsten. 
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Conclusies 5 

Hoog GRADE 

Het is aangetoond dat het systematisch en frequent monitoren van ziekteactiviteit en daarop 

aanpassen van de behandeling met als doel het bereiken van remissie of lage ziekteactiviteit 

leidt tot gunstigere uitkomsten. 

(Akdemir et al., 2016; Nam et al., 2017; Smolen et al., 2016; Stoffer et al., 2016; Teitsma, 

Jacobs, Welsing, Petho-Schramm, Borm, Hendriks, et al., 2017; Teitsma, Jacobs, Welsing, 

Petho-Schramm, Borm, van Laar, et al., 2017) 

 

Overwegingen 

Het behandeldoel bij een T2T strategie is in principe remissie, maar kan ook lage ziekteactiviteit zijn wanneer 

remissie niet mogelijk is of andere factoren een rol spelen. Het doel moet worden bepaald door een gezamenlijke 

beslissing tussen de patiënt en behandelaar. Er is veel discussie hoe je moet meten of je doel bereikt is. De meest 10 

gebruikte methode hiervoor zijn de samengestelde scores (composite scores), zoals de DAS-28. Aandachtspunt bij 

het gebruik van anti- Interleukin 6 (IL6) medicamenten (tocilizumab en sarilumab) is echter wel dat deze 

medicatie de C-reactive protein (CRP)/ Bezinkingssnelheid erytrocyten (BSE) score beïnvloedt (verlaagt). Daarmee 

is een composite score die CRP of BSE meeneemt minder geschikt voor het monitoren van de ziekteactiviteit. In 

een aantal studies is onderzocht of het gebruik van echo van toegevoegde waarde is bij het monitoren van de 15 

ziekteactiviteit. Zowel de ARCTIC trial als de TASER trial laten zien dat het gebruik van echo bij het vaststellen van 

remissie niet leidt tot betere uitkomsten (Dale et al., 2016; Haavardsholm et al., 2016). Daarnaast is het van 

belang wanneer het doel bereikt moet zijn. De werkgroep heeft hierover consensus bereikt. Het is wenselijk dat 

er na 3 maanden verbetering optreedt, en dat na 6 maanden het behandeldoel bereikt wordt. 

Aanbeveling 20 

Behandel patiënten met reumatoïde artritis middels een treat-to-target strategie: pas medicatie aan op basis 

van systematische monitoring van ziekteactiviteit teneinde een gezamenlijk geformuleerd doel (remissie of lage 

ziekteactiviteit) te bereiken  

 

Plaats van de verschillende middelen bij de behandeling 

Modules 2 t/m 6 beschrijven de plaatsbepaling van de verschillende klassen middelen: 

- Conventional synthetic DMARDs (csDMARDs) 

- Glucocorticoïden 25 

- Biological DMARDs (bDMARDs) 

- Biosimilar DMARDs (bsDMARDs) 

- Targeted synthetic DMARDs (tsDMARDs) 

In deze modules heeft de werkgroep specifieke aanbevelingen geformuleerd over deze klassen middelen 

afzonderlijk. Daarnaast heeft de werkgroep zich ook gebogen over de vraag wat de plaats is van de verschillende 30 

klassen ten opzichte van de andere klassen. Dit heeft geresulteerd in een flow diagram, waarmee wordt 

weergegeven in welke volgorde de verschillende klassen, idealiter, worden ingezet. 
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Flow diagram RA richtlijn1 5 

 

 

Behandeldoel: lage ziekte activiteit of remissie 

1. Alle beslissingen omtrent de beste behandeling worden door de behandelaar en patiënt samen genomen; 2. Waarbij 

sulfasalazine (eventueel hydroxychloroquine) geïndiceerd is bij zwangerschapswens; 3. Combineer meerdere csDMARDs of 10 
voeg een csDMARD toe: methotrexaat, hydroxychloroquine, leflunomide, sulfasalazine; 4. Het is wenselijk dat er na 3 

maanden verbetering is opgetreden en na 6 maanden het behandeldoel bereikt is (lage ziekteactiviteit of remissie). 
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Risk of bias tabel 5 
Study reference Random 

sequence 
generation 

Allocation 
concealment 

Blinding of 
participants 
and personnel 

Blinding of 
outcome 
assessment 

Incomplete 
outcome 
data 

Other 
bias 

Selective 
reporting 

(Akdemir et al., 2016) L ? H H H (many 
participants 
lost to 
follow-up) 

L L 

(Teitsma, Jacobs, Welsing, Petho-
Schramm, Borm, van Laar, et al., 
2017) 

L L L L L L L 

(Teitsma, Jacobs, Welsing, Petho-
Schramm, Borm, Hendriks, et al., 
2017) 

L L L L L L L 

 

Evidence tabel 
Study 
reference 

Study 
type 

Setting Patient 
characteristics 

Follow-
up 

Intervention Control Outcomes Results 

(Akdemir et 
al., 2016) 

RCT Multicentre, 
the 
Netherlands 

Recent-onset active 
patients with RA, 
ACPA-negative 
 
N=184, 74% female, 
mean age 54,8 
years, mean 
symptom duration 
22,5 weeks 

10 years I1: step-up 
combination 
therapy 
I2: initial 
combination 
therapy with 
MTX, 
sulfasalazine, 
prednisone 
I3: initial 
combination 
with MTX and 
infliximab 

Sequenti
al 
monothe
rapy with 
MTX 

DAS-
remission, 
HAQ after 
10 years 

No differences 
between all 
four groups 

(Teitsma, 
Jacobs, 
Welsing, 
Petho-
Schramm, 
Borm, van 
Laar, et al., 
2017) 

RCT Multicentre, 
the 
Netherlands 

Newly diagnosed 
DMARD-naïve 
patients with RA 
 
N= 317, 67% 
female, mean age 
54 years, mean 
symptom duration 
26 days 

52  & 
104 
weeks 

I1: Tocilizumab + 
MTX 
I2: Tocilizumab + 
placebo-MTX 
Treated-to-
target 

MTX + 
placebo-
tocilizum
ab. 
Treated-
to-target 

Total SHS 
52/ 104 
weeks 

I1: 0,50*/ 1,18* 
I2: 0,79/ 1,45* 
C: 0,96/ 1,53 
 
I1 vs I2: not 
significant at 
0,05 level 

(Teitsma, 
Jacobs, 
Welsing, 
Petho-
Schramm, 
Borm, 
Hendriks, et 
al., 2017) 

RCT Multicentre, 
the 
Netherlands 

Newly diagnosed 
DMARD-naïve 
patients with RA 
 
N= 317, 67% 
female, mean age 
54 years, mean 
symptom duration 
26 days 

52  & 
104 
weeks 

I1: Tocilizumab + 
MTX 
I2: Tocilizumab + 
placebo-MTX 
Treated-to-
target 

MTX + 
placebo-
tocilizum
ab. 
Treated-
to-target 

FACIT-F at 
week 24/ 
52/ 104 
 
 
 
 
SF-36 PCS 
at week 
24-52-104 
 
 
 
 
SF-36 MCS 
at week 
24/ 52/ 
104 

I1: 39,1*/ 39,5/ 
39,2 
I2: 39,0*/ 40,5/ 
38,4 
C: 36,0/ 37,1/ 
37,9 
 
I1: 64,9*/ 68,5/ 
64,9 
I2: 63,0/ 70,5/ 
65,0 
C: 60,2/ 64,2/ 
63,6 
 
I1: 73,8*/ 74,7/ 
73,5 
I2: 71,8/ 76,0/ 
73,6 
C: 69,5/ 73,8/ 
73,2 
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Module 2 Conventional synthetic DMARDs 5 
 

Uitgangsvraag 
Wat is de plaats van conventional synthetic DMARDs bij de behandeling van patiënten met reumatoïde artritis? 

Inleiding 
Conventional synthetic DMARDs (csDMARDs) worden ook wel klassieke DMARDs genoemd. De bekendste hiervan 10 

is methotrexaat (MTX). De csDMARDs onderdrukken gewrichtsontstekingen en kunnen blijvende schade aan de 

gewrichten tegengaan. De csDMARDs maken deel uit van de eerste stap van de medicamenteuze behandeling na 

het stellen van de diagnose reumatoïde artritis (RA). Ze kunnen ingezet worden als monotherapie of in 

combinatie met een andere csDMARDs, targeted synthetic DMARDs (tsDMARDs),  biological DMARDS (bDMARDs) 

en glucocorticoïden (GCs).  15 

De effectiviteit van csDMARDs is ruimschoots aangetoond. Huidig onderzoek richt zich meer op het optimale 

gebruik van csDMARDs, op het afbouwen daarvan en de vraag of csDMARDs als monotherapie gegeven moeten 

worden of in combinatie met andere csDMARDs of GCs. 

Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse verricht naar de 20 

volgende zoekvraag (vragen): 

Wat is de effectiviteit van csDMARDs in vergelijking met geen of een andere csDMARD bij patiënten met RA? 

 
Relevante uitkomstmaten 
De werkgroep achtte ziekteactiviteit, functie en radiologische schade voor de besluitvorming kritieke 25 

uitkomstmaten; en patiëntgerapporteerde uitkomstmaten (PROMs) zoals pijn en moeheid voor de besluitvorming 

belangrijke uitkomstmaten. 

De werkgroep definieerde niet à priori de genoemde uitkomstmaten, maar hanteerde de in de studies gebruikte 

definities.  

 30 
Zoeken en selecteren (Methode) 
In de databases Medline (via OVID), Embase (via Embase.com) en de Cochrane CENTRAL Library (via Wiley) is op 

18-12-2017 met relevante zoektermen gezocht naar relevante randomized controlled trials (RCTs). De 

zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad Verantwoording. De gecombineerde literatuurzoekactie 

leverde na ontdubbeling 8546 treffers op. Studies werden geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: 35 

- Volwassen patiënten met een diagnose RA 
- Behandeling met een csDMARD (methotrexaat, hydroxychloroquine, sulfasalazine, leflunomide, 

azathioprine, goud, in mono- of combinatietherapie) 
- In vergelijking met geen of een andere csDMARD 
- Uitkomstmaten: ziekte-activiteit, radiologische schade, functie, en Patient Reported Outcome Measures 40 

(PROMs) (zoals pijn, moeheid, kwaliteit van leven) 
- Studiedesign: gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek 

 

Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie 15 studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van de 

volledige tekst, werden vervolgens 10 studies geëxcludeerd (zie exclusietabel onder het tabblad Verantwoording), 45 

en 5 studies definitief geselecteerd.  
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Deze 5 onderzoeken zijn opgenomen in de literatuuranalyse. De belangrijkste studiekarakteristieken en 5 

resultaten zijn opgenomen in de evidencetabellen. De beoordeling van de individuele studieopzet (risk of bias) is 

opgenomen in de risk of bias (RoB) tabellen. 

Samenvatting literatuur 

First, we will describe the results of the European League Against Rheumatism (EULAR) review, published in 2017. 
Then we will describe any new studies or longer follow-up results we found in our current update. 10 

 
EULAR: 
In total 518 studies were screened (until February 2016). The selection of articles is shown in online 

supplementary figure S2. Only two new studies comparing MTX monotherapy with MTX in combination with 

another csDMARD without differences in GC usage were included in the systematic literature review. In the 15 

tREACH trial, that applied tight control principles, at 12 months, disease activity, functional ability and 

radiographic progression were similar in the two groups who received csDMARD combination therapy (MTX, 

sulfasalazine and hydroxychloroquine) with either oral GCs or intramuscular GCs and the group that received MTX 

monotherapy (see online supplementary table S1). GCs were given either intramuscularly (methylprednisolone 

120 mg or triamcinolone 80 mg) or in an oral tapering scheme (weeks 1–4: 15 mg/day, weeks 5–6: 10 mg/day, 20 

weeks 7–8: 5 mg/day and weeks 9–10: 2.5 mg/day). In addition, a higher number of medication adjustments due 

to adverse events (AEs) were applied in the combination group (P. H. de Jong et al., 2013; P. H. de Jong et al., 

2014). Interestingly, for the two groups on combination therapy, intramuscular and oral GCs were similarly 

effective as modes of bridging therapy. In the CareRA trial patients with early RA and risk factors for more 

aggressive disease did not benefit from combination of MTX with other csDMARDs in comparison to MTX 25 

monotherapy (both combined with GCs) (see online supplementary table S1). In these arms GCs were dosed 

orally using a weekly step-down scheme (30–20– 12.5–10–7.5–5 mg prednisone). Monotherapy with MTX was 

better tolerated (Verschueren et al., 2015). The CareRA trial has a high RoB (open label). 

The results of the newer RCTs are in accordance with the previously formulated standpoint that combination of 

csDMARDs is not better than monotherapy with MTX. The need for more optimal use of csDMARDs, particularly 30 

regarding the dose of csDMARDs, however, is obvious. One double-blind RCT failed to show differences between 

two starting doses of MTX, namely 7.5 mg and 15 mg weekly (Dhir et al., 2014). In the CONCERTO trial initiating 

adalimumab+MTX combination therapy, the efficacy of 10 mg/week and 20 mg/week MTX was not statistically 

different in patients with early RA (Burmester et al., 2015). One study compared a loading dose of leflunomide 

(100 mg×1 for 3 days) with a fixed dose of 20 mg daily and did not show differences in efficacy but a better safety 35 

profile for the fixed dose (Cutolo, Bolosiu, Perdriset, & Group, 2013). A weekly dose of 50 mg leflunomide showed 

similar benefits to a daily dose of 10 mg leflunomide for the treatment of mild-to-moderate early RA (Ren et al., 

2016). The latter however was an open superiority study with a high RoB and 10 mg leflunomide daily is 

considered a suboptimal dose. 

 40 
Current update: 
In our update, we found several studies adding to the body of evidence regarding to the comparable efficacy of 

MTX monotherapy versus combination therapy with csDMARDs. The two-year data of the tREACH study showed 

that regardless of initial treatment strategy, 57% of patients achieved sustained remission defined as disease 

activity score (DAS) < 1.6 on two consecutive visits (Kuijper et al., 2016). Of patients achieving sustained 45 

remission, 52% of the combination group versus 37% (p=0.09) of the monotherapy group achieved this within 6 

months, and 84% and 76% within one year (p=0.27), respectively. 

In the aforementioned CareRA trial, DMARD-naive patients with early RA were stratified into a high-risk and a 

low-risk group (Verschueren et al., 2015, 2017). High-risk patients were randomized into either COBRA Classic 

(MTX, sulfasalazine and prednisone step-down from 60mg), COBRA Slim (MTX, prednisone step-down from 50 
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30mg), or COBRA Avant Garde (MTX, leflunomide, prednisone step-down from 30mg). Low-risk patients were 5 

randomised into MTX tight step-up or COBRA Slim. As described earlier in the EULAR systematic review, high-risk 

patients with early RA did not benefit from combination of MTX with other csDMARDs (COBRA classic or Avant 

Garde) in comparison to MTX monotherapy (COBRA Slim) (both combined with glucocorticoids), after 16 weeks of 

follow-up (Verschueren et al., 2015). In our update, we identified the one-year follow-up results of the CareRA 

trial (Verschueren et al., 2017). After one year of follow-up, it was shown that in the high-risk group, the 10 

proportion of patients with DAS28-CRP <3.2 was similar between the groups receiving either the COBRA Slim, 

Classic, or Avant Garde regiment. Hence, there was no benefit of csDMARD combination therapy in comparison 

to MTX monotherapy, all combined with prednisone. Furthermore, 60mg prednisone had no advantage over 

30mg. In the low-risk group, there was no difference in the proportion of patients with DAS28- C-reactive protein 

(CRP) <3.2 between both groups after one year of follow-up, although in the group receiving COBRA Slim, time-15 

to-remission was shorter. In addition, less adverse events occurred in patients with COBRA Slim compared with 

COBRA Classic or COBRA Avant Garde. 

In the Dutch BeSt trial, patients with early active RA were randomised into four groups; sequential monotherapy, 

step-up combination therapy, initial combination therapy with prednisone, or initial combination therapy with 

infliximab (Akdemir et al., 2016; Markusse et al., 2016). The 10 year follow-up results give insight in the long term 20 

outcomes of either monotherapy or combination therapy (step-up combination therapy, initial combination 

therapy, or combination therapy with infliximab) (Markusse et al., 2016). Concerning time to remission, it was 

shown that during the first year, low disease activity (DAS < 2.4) was achieved earlier in patients allocated to 

either initial combination with prednisone or initial combination with infliximab. In subsequent years, continued 

targeted treatment resulted in comparable levels of disease activity in all four strategies. After 10 years of follow-25 

up, there were no differences between the groups on disease activity, functional capacity and radiographic 

progression. 

In another publication of the BeSt study the efficacy of the four dynamic treatment strategies in patients with 

anticitrullinated protein antibody-negative (ACPA-negative) RA was analysed (Akdemir et al., 2016). It was shown 

that initial combination therapy with MTX, sulfasalazine and prednisone, or MTX and infliximab, was most 30 

effective for ACPA-negative patients. It resulted in earlier functional improvement without additional adverse 

events, compared to initial monotherapy. After 10 years of targeted treatment, ACPA-negative participants in all 

four treatment arms achieved favourable clinical outcomes and radiographic progression was limited. The 

authors suggest that there is no reason to weigh the initial treatment choice based on the presence of ACPA. 

A randomised controlled trial in China evaluated whether tapering to leflunomide combination therapy or to 35 

leflunomide monotherapy was more effective on maintaining low disease activity, defined as DAS28 < 3.2 (Li et 

al., 2016). Patients were first treated with MTX, leflunomide and hydroxychloroquine up to 36 weeks. Patients 

achieving remission or low disease activity (n=176) were then randomised into either leflunomide with 

hydroxychloroquine, or to leflunomide monotherapy. Of these 176 patients, 36,9% maintained low disease 

activity. There was no difference in maintenance of low disease activity between the combination or 40 

monotherapy group (Li et al., 2016).  

 

Bewijskracht van de literatuur 
Op basis van de beschikbare literatuur wordt geconcludeerd dat er hoge kwaliteit bewijs is dat initiële MTX 

monotherapie niet inferieur is aan MTX combinatietherapie.  Wel leidt initiële combinatietherapie tot snellere 45 

remissie.  

Op basis van de literatuur wordt geconcludeerd dat er bewijs van hoge kwaliteit is dat MTX monotherapie sneller 

en vaker leidt tot vermindering van ziekteactiviteit in combinatie met GCs.  
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Hoog GRADE 

In een treat-to-target (T2T) setting is initiële MTX monotherapie even effectief en gaat gepaard 

met minder bijwerkingen in vergelijking met MTX in combinatie met andere csDMARDs, zeker 

indien GCs tijdelijk worden toegevoegd. Initiële combinatietherapie leidt wel tot sneller bereiken 

van remissie of lage ziekteactiviteit. 

Bronnen: (Akdemir et al., 2016; Chatzidionysiou et al., 2017; Kuijper et al., 2016; Li et al., 2016; 

Markusse et al., 2016; Verschueren et al., 2017) 

 5 

Overwegingen 
De effectiviteit van MTX op ziekteactiviteit, fysiek functioneren, kwaliteit van leven en radiologische progressie bij 

RA is ruimschoots aangetoond. De laatste jaren hebben meerdere gerandomiseerde strategiestudies laten zien 

dat in een T2T setting initiële monotherapie MTX niet inferieur is aan MTX gecombineerd met andere csDMARDs, 

zeker indien GCs als overbrugging worden toegevoegd aan MTX. Daarnaast gaat MTX monotherapie gepaard met 10 

minder bijwerkingen. MTX monotherapie leidt niet tot meer radiologische progressie vergeleken met csDMARDs 

combinatietherapie. Wel leidt de combinatie van csDMARDs tot sneller bereiken van remissie of lage 

ziekteactiviteit. De meest effectieve dosis van MTX ligt rond 25 mg per week, maar kan per patiënt verschillen 

gezien de interindividuele variatie in biologische beschikbaarheid. MTX kan zowel subcutaan als oraal worden 

toegediend. Deze toedieningsvormen hebben een vergelijkbare effectiviteit, waarbij de effectiviteit van 15 

subcutane toediening bij hogere doseringen wel hoger is en subcutane toediening gepaard gaat met minder 

(gastro-intestinale) bijwerkingen (Braun et al., 2008). Bij een dosis hoger dan 15 mg, kan het daarom raadzaam 

zijn MTX subcutaan voor te schrijven (Schiff, Jaffe, & Freundlich, 2014). Het maximale effect van MTX kan na 3 tot 

6 maanden behandeling in een dosis van rond de 25 mg per week beoordeeld worden.  

Van de overige csDMARDs hebben sulfasalazine en leflunomide hun effectiviteit in studies bewezen en zijn 20 

mogelijk even effectief als MTX (Emery et al., 2000). De gebruikte dosis MTX in deze studies lag echter veel lager 

dan tegenwoordig aanbevolen wordt. In het geval van een contra-indicatie of intolerantie voor MTX kan voor 

deze middelen gekozen worden. 

Het tegenwoordig nog sporadisch voorgeschreven goud heeft zijn effectiviteit bewezen, maar gaat gepaard met 

de nodige bijwerkingen.  25 

Antimalaria middelen als hydroxychloroquine hebben positieve effecten op ziekteactiviteit, maar geen 

aangetoonde effectiviteit op radiologische progressie. Wel lijken ze een positieve rol te spelen op het glucose- en 

lipidenmetabolisme (Hage, Al-Badri, & Azar, 2014). Antimalaria middelen kunnen een rol spelen in combinatie 

therapie van csDMARDs (Sharma et al., 2016). 

Wanneer een patiënt in stabiele remissie is, na het afbouwen van eventuele bDMARDs, tsDMARDs en GCs, kan 30 

worden overwogen de dosis van csDMARDs te verlagen. Het wetenschappelijk bewijs voor afbouwen van 

csDMARDs is beperkt, de potentiele voordelen voor de patiënt zijn echter wel groot (Subesinghe & Scott, 2015). 

csDMARDs kunnen verschillende ernstige bijwerkingen geven voor de patiënt. Het kan dan voordelig zijn de dosis 

dermate te verlagen tot het minimum waarmee remissie wel behouden blijft. De beste afbouwstrategie van 

csDMARDs is onbekend. In het verleden hebben verschillende kleine studies laten zien dat het mogelijk is om, bij 35 

stabiele remissie met methotrexaat monotherapie, de methotrexaat dosering te taperen van 1x per week naar 

een dosis van 1x in de twee weken (Kremer et al., 1995; Luis et al., 1999; Tishler, Caspi, & Yaron, 1992). Het 

compleet stoppen met methotrexaat bij MTX monotherapie is echter geassocieerd met een sterk verhoogd risico 

op opvlamming (Gotzsche et al., 1996; Kremer, Rynes, & Bartholomew, 1987; ten Wolde et al., 1996). Wanneer 

een combinatie van verschillende csDMARDs wordt gegeven is het ook mogelijk de dosis van methotrexaat te 40 

reduceren (Boers et al., 1997; Goekoop-Ruiterman et al., 2005; Mottonen et al., 1999). Opgemerkt dient nog te 
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worden dat het onbekend is wat het effect van afbouwen van csDMARDs is op het verhoogd cardiovasculair risico 5 

van RA. 

 

Aanbevelingen 

 
Start methotrexaat in adequate dosering idealiter in combinatie met glucocorticoïden overbruggingstherapie als 

onderdeel van de initiële behandelstrategie 

 
 10 

Bij contra-indicatie of intolerantie voor methotrexaat dienen leflunomide of sulfasalazine overwogen te worden 

als onderdeel van de initiële behandelstrategie 
 

 
De initiële behandelstrategie kan aangepast worden door te switchen naar of te combineren met andere 

csDMARDs (bij onvoldoende verbetering na 3 maanden of wanneer het behandeldoel na 6 maanden niet is 

bereikt) 

 
Dosisreductie van csDMARDs kan worden overwogen bij langdurige lage ziekteactiviteit of remissie, bij voorkeur 

nadat eventuele bDMARDs, tsDMARDs of glucocorticoïden volledig zijn afgebouwd 

 

Evidence tabellen 

 15 
Study 

reference 

Study 

type 

Setting Patient 

characteristics 

Follow-

up 

Intervention Control Outcomes Results 

(Kuijper et al., 

2016) 

RCT Multicentre, 

Netherlands 

Patients with early 

arthritis, and a high 

risk of developing 

persistent arthritis 

N=281, 68% female, 

mean age 53,2 

years, mean disease 

duration 167 days 

2 years Triple DMARD 

therapy: MTX 

25 mg/wk, 

sulfasalazine 

2000 mg/day, 

hydroxychloro-

quine 400 

mg/day 

Bridging 

therapy with 

glucocorticoids 

MTX 

mono 

therapy: 

MTX 25 

mg/wk 

Bridging 

therapy 

with 

glucocor

ticoids 

Achieving 

sustained 

remission 

within 6 

months/ 1 

year 

Flare after 

tapering 

DMARDs 

 

I: 52%/ 84% 

C: 37%/ 76% 

 

No 

differences 

between 

both groups 
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Study 

reference 

Study 

type 

Setting Patient 

characteristics 

Follow-

up 

Intervention Control Outcomes Results 

(Li et al., 

2016) 

RCT Multicentre, 

China. 

All patients 

were treated 

with MTX, 

leflunomide 

and 

hydroxychloro

quine. In 

phase 2, 

patients 

achieving 

remission or 

low disease 

activity were 

randomised 

into 1 of 2 

tapering 

protocols 

Adult patients 

with active RA 

N=346, 176 

randomized after 

open-label 

period. 86% 

female, mean age 

49 years, mean 

disease duration 

6 years 

48 

weeks 

after 

randomi

sation 

tapering 

study 

Tapering to 

leflunomide 

and 

hydroxychloro

quine 

Tapering 

to lefluno-

mide 

mono-

therapy 

Maintenan-

ce of low 

disease 

activity or 

remission 

I: 37,1% 

C: 36,8% 

(Markusse et 

al., 2016) 

RCT Multicentre, 

Netherlands 

Patients with 

early active RA 

N=508, 68% 

female, mean age 

54 years, mean 

disease duration 

24 weeks 

10 years 1.Step-up 

combination 

therapy, 

starting with 

MTX 

monotherapy 

2.initial 

combination 

therapy with 

MTX, 

sulfasalazine 

and 

prednisone 

3.initial 

combination 

therapy with 

MTX and 

infliximab 

Sequential 

mono-

therapy 

(MTX) 

HAQ, Sharp-

van der 

Heijde 

score, 

adverse 

events, 

DAS-

remission 

During the 

first year, 

low disease 

activity was 

achieved 

earlier with 

the initial 

combina-

tion therapy 

groups (I2 

and I3). In 

the 

following 

years, up to 

10 years of 

follow-up, 

there were 

no 

differences 

between 

the groups 

on 

remission, 

HAQ, or 

radio-

graphic 

progression 

  5 
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Study 

reference 

Study 

type 

Setting Patient 

characteristics 

Follow-up Intervention Control Outcomes Results 

(Akdemir et 

al., 2016) 

RCT Multicentre, 

the 

Netherlands 

Recent-onset 

active patients 

with RA, ACPA-

negative 

 

N=184, 74% 

female, mean 

age 54,8 years, 

mean symptom 

duration 22,5 

weeks 

10 years I1: step-up 

combination 

therapy 

I2: initial 

combination 

therapy with 

MTX, 

sulfasalazine, 

prednisone 

I3: initial 

combination 

with MTX and 

infliximab 

Sequen-

tial 

mono-

therapy 

with 

MTX 

DAS-

remission, 

HAQ after 

10 years 

No 

differences 

between all 

four groups 

(Verschueren 

et al., 2017) 

RCT Multicentre, 

Belgium 

All included 

patients 

were 

stratified 

into a high-

risk or low-

risk group 

DMARD-

inexperienced 

patients with 

early RA 

N=379, 69% 

female, mean 

age 52 years, 

mean disease 

duration 2,5 

weeks 

1 year High-risk: 

1.COBRA 

Classic: MTX 15 

mg/wk, SSZ 2 

g/dd, 

prednisone 

step-down from 

60 mg 

2.COBRA Slim: 

MTX 15 mg/wk, 

prednisone 

step-down from 

30 mg 

3.COBRA Avant 

Garde: MTX 15 

mg/wk, 

leflunomide 10 

mg/dd, 

prednisone 

step-down from 

30 mg 

Low-

risk: 

1.COBR

A Slim 

2.MTX 

tight 

step-up: 

MTX 15 

mg/wk, 

no oral 

steroids 

Primary 

outcome: 

Remission 

(DAS28(CRP

)<2.6) 

Secondary 

outcomes: 

radio-

graphic 

evolution 

(Sharp van 

der Heijde 

score), 

EULAR 

response, 

HAQ 

High risk 

group: no 

differences 

between all 

three 

groups 

Low risk 

group: no 

differences 

between 

both 

groups, 

although 

remission 

was 

achieved 

earlier in 

the COBRA 

Slim group 

 5 

  



 

30 
Conceptrichtlijn Medicamenteuze behandeling van Reumatoïde Artritis 
Commentaarfase mei 2019 

Exclusietabel 5 

Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel 

Auteur en jaartal Redenen van exclusie 

(Charles-Schoeman et al., 2017) HDL als uitkomstmaat 

(P. H. P. de Jong et al., 2016) Uitkomstmaten kosteneffectiviteit en arbeidsproductiviteit 

(Konijn et al., 2016) Uitkomst is body composition 

(Konijn et al., 2017) Betreft een extensie studie 

(Levitsky et al., 2016) Betreft een post-hoc analyse 

(Modi et al., 2017) Geen vergelijking tussen verschillende csDMARDs of placebo 

(Møller-Bisgaard et al., 2017) Betreft cyclosporine, en valt daarmee buiten de inclusiecriteria 

(Ren et al., 2016) Studie al eerder geïncludeerd in de EULAR recommendations 

(Safy et al., 2017) Betreft post-trial follow-up 

(Wijesinghe et al., 2017) Geen vergelijking tussen verschillende csDMARDs of placebo 
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Module 3 Glucocorticoïden 5 
 

Uitgangsvraag 
Wat is de plaats van glucocorticoïden bij de behandeling van patiënten met reumatoïde artritis?  

Inleiding 
Glucocorticoïden (GCs) hebben een anti-inflammatoire werking en remmen ook effectief structurele 10 

gewrichtsschade en functieverlies bij Reumatoïde Artritis (RA) (Kirwan, 1995; Mottonen, Hannonen, & Boers, 

1999; van Everdingen, Jacobs, Siewertsz Van Reesema, & Bijlsma, 2002). De werking van GCs treedt snel op. 

Daarom kunnen GCs worden ingezet als overbruggingstherapie bij de start van disease-modifying antirheumatic 

drug (DMARD) therapie, wanneer er sprake is van een (lokale) opvlamming van RA, of bij verandering van DMARD 

therapie. GCs kunnen systemisch of lokaal worden ingezet. Voorbeelden van lokale therapie zijn een intra-15 

articulaire of intra-tenosynoviale injectie in een ontstoken gewricht of respectievelijk peesregio. Systemische 

therapie kan worden gegeven in de vorm van tabletten per os, intramusculaire injectie of intraveneuze 

toediening. GCs hebben een breed risicoprofiel welke samenhangt met de toedieningsvorm, de (cumulatieve) 

dosis en de duur van therapie (Hoes, Jacobs, Verstappen, Bijlsma, & Van der Heijden, 2009). Het risicoprofiel 

omvat o.a. verhoogde kans op infecties, osteoporose en osteonecrose, diabetes, cataract, psychische reacties en 20 

gastro-intestinale en cardiovasculaire problematiek. Een optimale dosering en toedieningsschema (de laagst 

mogelijke hoeveelheid voor een zo kort mogelijke periode) alsook het opstarten van profylactische therapie in de 

vorm van b.v. osteoporoseprofylaxe en maagprotectie, zijn manieren om hierop anticiperen.   

Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse verricht naar de 25 

volgende zoekvraag: 

Wat is de effectiviteit van GCs bij patiënten met RA naast DMARD behandeling? 

 
Relevante uitkomstmaten 
De werkgroep achtte ziekteactiviteit, functie en radiologische schade kritieke uitkomstmaten; en patiënt-30 

gerapporteerde uitkomstmaten (PROMs) zoals pijn en moeheid belangrijke uitkomstmaten. 

De werkgroep definieerde niet a priori de genoemde uitkomstmaten, maar hanteerde de in de studies gebruikte 

definities.  

 
Zoeken en selecteren (Methode) 35 
In de databases Medline (via OVID), Embase (via Embase.com) en de Cochrane CENTRAL Library (via Wiley) is op 

18-12-2017 met relevante zoektermen gezocht naar randomized controlled trial (RCTs), gepubliceerd na 2016 

(voortbordurend op de evidence die reeds samengevat is door de European League Against Rheumatism (EULAR) 

tot 2016). De zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad Verantwoording. De literatuurzoekactie 

leverde na verwijdering van duplicaten 8546 treffers op. Studies werden geselecteerd op grond van de volgende 40 

selectiecriteria:  

 
- Volwassen patiënten met een diagnose RA 
- Behandeling met GCs (in bepaalde dosis of toedieningsroute) naast DMARD therapie 
- In vergelijking met geen GCs of GCs in een andere toedieningsroute of dosis 45 
- Uitkomstmaten: ziekteactiviteit, functie, radiologische schade, PROM’s  
- Studie design: gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek 
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Op basis van titel en abstract werden uit 355 artikelen in eerste instantie 12 studies voorgeselecteerd. Na 5 

raadpleging van de volledige tekst, werden vervolgens 10 studies geëxcludeerd (zie exclusietabel onder het 

tabblad Verantwoording), en 2 studies definitief geselecteerd. Twee studies werden geëxcludeerd omdat ze lange 

termijn follow-up data beschreven van reeds voor 2016 gepubliceerde RCTs die al in de bestaande EULAR 

aanbevelingen zijn verwerkt.  Desalniettemin werden deze follow-up data wel meegenomen in de overwegingen.  

Twee studies zijn opgenomen in de literatuuranalyse. De belangrijkste studiekarakteristieken en resultaten zijn 10 

opgenomen in de evidencetabellen. De beoordeling van de individuele studieopzet (risk of bias) is opgenomen in 

de risk of bias (RoB) tabellen. 

 

Samenvatting literatuur 
EULAR 2010 (Gorter et al., 2010): 15 
A total of 172 publications was found, of which 11 (including three Cochrane reviews concerning 33 trials) met 

the criteria for detailed assessment. Evidence that GCs are effective as bridging therapy was obtained. A 

Cochrane review by Gotzsche and Johansen included 11 RCTs that compared GCs (dose 10 - 15mg/day) with 

placebo or NSAIDs in patients with RA (Gotzsche & Johansen, 2004). Significantly better clinical outcomes within 1 

month were reported in the GC-treated groups for signs and symptoms, supporting the concept of bridging. In 20 

only 1 of the trials GCs were actually used to bridge the gap between the start of a DMARD and its onset (van 

Gestel, Laan, Haagsma, van de Putte, & van Riel, 1995). In an additional RCT increased efficacy was shown with a 

methylprednisolon pulse bridging therapy in addition to the initiation of methotrexate in RA (van der Veen & 

Bijlsma, 1993). Level of evidence (LOE): 1b.  

The addition of GCs, to either csDMARD monotherapy or combinations, yields clinical benefits and inhibition of 25 

radiographic progression that may extend over many years. The addition of GCs in a dose equivalent to a 

maximum of 7.5mg/day to csDMARD monotherapy was studied in a number of RCTs (Capell et al., 2004; Choy et 

al., 2005; Hansen et al., 1999; Svensson et al., 2005; Wassenberg, Rau, Steinfeld, & Zeidler, 2005). GCs were 

predominantly given for a longer period (1-2 years). Overall, the addition of GCs in comparison with placebo 

yielded significantly better outcomes with regard to symptoms and function, and significantly reduced 30 

radiographic damage progression. LOE: 1b.  

Three pivotal RCTs studied the effect of GCs as part of a strategy including csDMARD combinations versus 

csDMARD monotherapy: the COBRA study (Boers et al., 1997), the BeSt study (Goekoop-Ruiterman et al., 2005) 

and the FIN-RACo study (T. Mottonen et al., 1999). GCs were given in a step-down high dose regimen (60mg 

tapered in several weeks to 7.5mg and tapering to zero thereafter). The combination treatment arms in which 35 

GCs were added performed better with regard to the main clinical, functional and radiographic outcomes. Early 

benefits in clinical outcomes were associated with long-term benefits in radiographic progression. It is, however, 

difficult to conclude whether the observed effects can be solely attributed to the GCs rather than the 

combination of conventional synthetic  DMARDs (csDMARDs), as control arms of csDMARD combinations without 

GCs or DMARD monotherapy with mandatory GCs were lacking. LOE: 2b.  40 

In a large Cochrane review it was demonstrated that in RA of < 2 years duration the addition of either low-dose 

GCs (<7.5mg/day) or a high-dose step-down regimen to DMARDs leads to a reduction in radiographic progression 

(Kirwan, Bijlsma, Boers, & Shea, 2007). In a second Cochrane review in mostly longstanding RA, GCs (up to 

15mg/day) improved disease activity and functional status (Criswell et al., 2000). LOE: 1a.  

 45 
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EULAR 2013: 5 
Of 222 potentially relevant articles, five new studies relating to four RCTs were included (Bakker, Jacobs, Welsing, 

& Verstappen, 2012; Fedorenko, Lukina, & Sigidin Ya, 2011; Machold et al., 2010; Montecucco, Todoerti, 

Sakellariou, Scire, & Caporali, 2012; Todoerti et al., 2010). Two studies were RCTs with a low RoB (Bakker et al., 

2012; Machold et al., 2010). In the SAVE trial a single GC (methylprednisolone 120mg) intramuscular injection in 

patients with very early arthritis who did not yet meet the RA 1987 classification criteria, did not result in more 10 

drug-free persistent remission after both 12 and 52 weeks (Machold et al., 2010). The CAMERA II study reported 

the efficacy of prednison 10mg/day added to methotrexate in a 2-year placebo-controlled double-blind RCT in RA 

of shorter dan 1 year duration. After 2 years there was significantly less damage progression and better American 

College of Rheumatology 70 (ACR70) response in the combination therapy arm (Bakker et al., 2012). Also, in this 

tight control strategy trial, the need for additional treatment (sc methotrexate, ciclosporin or adalimumab) was 15 

significantly lower in the methotrexate plus prednisone group. The other studies that were found were open-

label trials with a high risk of bias, but also showed the clinical superiority of the combination of GCs with 

methotrexate. A final study which is mentioned in this update of the EULAR recommendations is the tREACH trial 

(de Jong et al., 2013). In this trial an intramuscular injection with methylprednisolone 120 mg or triamcinolone 80 

mg or an oral GC tapering scheme (15 mg/day in the first month to 2,5mg/day after 10 weeks) were equally 20 

effective as bridging treatment (added to methotrexate, sulfasalazine and hydroxychloroquine combination).  

 

EULAR 2016: 
Efficacy of addition of GCs to csDMARDs 

Of 348 hits, 4 studies were included in the analysis. A small study by Menon et al showed greater efficacy of a 25 

combination of csDMARDs with intra-articular GCs than with csDMARDs alone in patients with RA with less than 2 

years disease duration, but this was an open label study with high RoB (Menon, Kothari, Gogna, & Sharma, 2014). 

In the CareRA trial patients with early RA, but without poor prognostic factors, benefited from the addition of GCs 

(COBRA-slim) to Methotrexate (MTX) with no differences in safety observed (Verschueren, De Cock, Corluy, Joos, 

Langenaken, Taelman, Raeman, Ravelingien, Vandevyvere, Lenaerts, Geens, Geusens, Vanhoof, Durnez, Remans, 30 

Vander Cruyssen, Van Essche, Sileghem, De Brabanter, Joly, Van der Elst, et al., 2015). The primary end point of 

this study was not met, since the percentage of patients achieving remission at week 16 was only numerically but 

not significantly higher in the GC group (65.1% vs 46.8%, p=0.08). However, this substudy analysis did not have 

sufficient statistical power and had a high RoB, primarily due to lack of blinding. The COBRA-light non-inferiority 

trial compared two different GC strategies; the COBRA-light strategy (prednisolone at 30 mg/day, tapered to 7.5 35 

mg/day in 9 weeks) in combination with MTX; and the COBRA strategy, using prednisolone at 60 mg/day (tapered 

to 7.5 mg/day in 6 weeks) in combination with both MTX and sulfasalazine. The lower dose of GCs was efficacious 

in suppressing clinical disease activity and improving functional ability, but non-inferiority could not be claimed 

formally (den Uyl et al., 2014; ter Wee et al., 2015). The degree of radiographic progression was similar in the two 

groups (COBRA and COBRA-light). However, this study also had a high RoB (open design), and no comparison with 40 

application of conventional GCs was performed. 

In a double-blind RCT with patients with established RA, low-dose prednisone with modified release 

(‘chronotherapy’) added to existing DMARD treatment in patients with active disease had a significant effect on 

disease activity and health-related quality of life compared with placebo (Buttgereit et al., 2013). A pooled 

analysis could not be performed because of significant heterogeneity of the studies regarding designs, patient 45 

populations, doses and routes of administration of GCs, and outcome measures. The results of the newer RCTs 

are in accordance with the previously formulated standpoint that GC when added to csDMARD therapy may have 

beneficial effects. Safety aspects, as addressed in a separate systematic literature search (SLR), have to be taken 

into consideration (Ramiro et al., 2017). LOE: 1a. 
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Current update: 5 

Of 355 articles 2 RCTs were found that displayed new or additional evidence for the use of GCs in RA (Ammitzbøll-

Danielsen et al., 2017; Verschueren et al., 2017). Two other studies did not completely fulfill the inclusion criteria 

based on the PICO and will be discussed in the consideration section (Konijn et al., 2017; Safy et al., 2017). In the 

first RCT intramuscular versus ultrasound-guided intratenosynovial betamethasone injection was compared in 50 

RA patients with stable disease and tenosynovitis in hand or ankle region (Ammitzbøll-Danielsen et al., 2017) in a 10 

double-blind placebo-controlled fashion. It was shown that after 4 weeks of follow-up, 64% versus 25% of 

patients achieved ultrasound defined remission (Greyscale <=1 and Dopplerscore 0) after ultrasound-guided 

intratenosynovial versus intramuscular injection, respectively. After 12 weeks remission percentages were 44% 

versus 8%, respectively. Patients in the intratenosynovial group also reported significantly less pain. 

In the Belgian CareRA trial, a randomized pragmatic open-label superiority trial, DMARD-inexperienced patients 15 

with RA less than 1 year duration were stratified into a high-risk and a low-risk group on the basis of erosions, 

rheumatoid factor and anti-cyclic citrullinated peptide (anti-CCP) and disease activity score 28 (DAS28) 

(Verschueren et al., 2017). High-risk patients (n=289) were randomized into either COBRA Classic (MTX, 

sulfasalazine and prednisone step-down from 60mg), COBRA Slim (MTX, prednisone step-down from 30mg), or 

COBRA Avant Garde (MTX, leflunomide, prednisone step-down from 30mg). Low-risk patients (n=90) were 20 

randomised into MTX tight step-up (monotherapy without GCs) or COBRA Slim. A low prednison dosage 

(7.5mg/day in Classic and 5mg/day in Slim) was maintained until week 28.  

The results after 16 weeks were described previously in the EULAR systematic review. High-risk patients did not 

benefit more from combination of MTX with other csDMARDs in comparison to MTX monotherapy (both 

combined with glucocorticoids), after 16 weeks of follow-up (Verschueren, De Cock, Corluy, Joos, Langenaken, 25 

Taelman, Raeman, Ravelingien, Vandevyvere, Lenaerts, Geens, Geusens, Vanhoof, Durnez, Remans, Vander 

Cruyssen, Van Essche, Sileghem, De Brabanter, Joly, Meyfroidt, et al., 2015). In our update, we identified the one-

year follow-up results of the CareRA trial (Verschueren et al., 2017). It was shown that in the high-risk group, 

there was no difference in DAS28 CRP remission percentages between the groups receiving either the COBRA 

Slim, Classic, or Avant Garde regiment (60%, 64% and 62%, respectively). No significant differences were found 30 

for secondary outcomes health assessment questionnaire (HAQ), EULAR responses and radiographic progression. 

Hence, there was no superiority of csDMARD combination therapy in comparison to MTX monotherapy, all 

combined with GCs. Furthermore, step-down from 60mg prednisone had no advantage in comparison to step-

down from 30mg but was associated with more side effects. On the other hand, more GC injections and 

treatment adaptations were needed in the Slim group. In the low-risk RA group, there was no difference in DAS28 35 

CRP remission between COBRA slim and MTX tight step-up after one year of follow-up (67% versus 57%, 

respectively), although in the group receiving COBRA Slim, time-to-remission was shorter. Also, the power in this 

subgroup was low.  

 

Bewijskracht van de literatuur 40 
Op basis van de literatuur wordt geconcludeerd dat er hoge kwaliteit bewijs is dat overbruggingstherapie met GCs 

naast csDMARDs effectief is ten aanzien van verbetering van ziekteactiviteit en remming van radiologische 

schade, zowel op korte als lange termijn. 

Op basis van de literatuur wordt geconcludeerd dat er hoge kwaliteit bewijs is dat overbruggingstherapie met GCs 

effectief is in verschillende doseringsschema’s via orale of intramusculaire toediening.  45 
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Conclusies 5 

Hoog GRADE 

Overbruggingstherapie met GCs naast csDMARDs is effectief ten aanzien van verbetering 

ziekteactiviteit en remming van radiologische schade, zowel op korte als lange termijn. 

GC overbruggingstherapie is effectief in verschillende doseringen en toedieningsschema’s via 

orale of intramusculaire toediening. 

(Ammitzbøll-Danielsen et al., 2017; Chatzidionysiou et al., 2017; Verschueren et al., 2017) 

 

Op basis van de literatuur wordt geconcludeerd dat er lage kwaliteit bewijs is dat een echogeleide 

intratenosynoviale injectie met GCs effectiever is dan een intramusculaire steroïdinjectie, bij lokale tenosynovitis. 

De bewijskracht werd met 2 niveaus verlaagd gezien imprecisie van de resultaten (sparse data). 

 10 

Laag GRADE 

Bij lokale tenosynovitis is een echogeleide intratenosynoviale GC-injectie effectiever dan een 

intramusculaire steroïdinjectie.    

(Ammitzbøll-Danielsen et al., 2017) 

 

Overwegingen 
Zoals beschreven in de literatuursamenvattingen bestaat er direct bewijs (van der Veen & Bijlsma, 1993; van 

Gestel et al., 1995) en indirect bewijs (Criswell et al., 2000; Gotzsche & Johansen, 2004; Kirwan et al., 2007) voor 

de effectiviteit van GCs als overbruggingstherapie bij het starten van csDMARD therapie in zowel vroege als 15 

langer bestaande RA en naast mono- of combinatietherapie. GCs zijn sneller werkzaam dan csDMARDs en kunnen 

het beloop van RA beïnvloeden in de vroege fase (window of opportunity). Bovendien lijkt de GC component in 

een combinatiestrategie additief effect te hebben, aangezien de combinatie van csDMARDs zonder GCs weinig 

meerwaarde boven monotherapie heeft (Katchamart, Trudeau, Phumethum, & Bombardier, 2010). Indirect 

ondersteunen ook recentere trials het concept van bridging met GC als onderdeel van een succesvolle initiële 20 

behandeling van RA (de Jong et al., 2013; ter Wee et al., 2015; Verschueren et al., 2017; Wevers-de Boer et al., 

2012). Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat in deze studies ook het treat-to-target (T2T) principe werd 

gevolgd en in sommige trials een zeer vroege RA populatie werd behandeld. Niet alleen verbetering van klinische 

uitkomstmaten, maar ook het effect op radiografische progressie op langere termijn is daarbij aangetoond (van 

Tuyl et al., 2010).  25 

Overbruggingstherapie kan ook worden gegeven bij de switch naar of additie van een ander DMARD bij 

onvoldoende effect op de voorgaande behandelstap. Dit is eerder te overwegen bij csDMARDs dan bij bDMARDs 

of tsDMARDs, gezien het snellere werkingsmechanisme en verhoogde verwachte infectierisico bij de 

laatstgenoemde combinaties. De keuze hiervoor is dus afhankelijk van de activiteit, de noodzaak tot snelle 

reductie van inflammatie en comorbiditeit van de patiënt. Een alternatieve strategie is de inzet van GCs als 30 

onderhoudstherapie in combinatie met csDMARDs voor een langere periode na start van de behandeling, bij 

bepaalde patiëntcategorieën zoals ouderen of bij een contra-indicatie voor bDMARDs. Voor de effectiviteit van 

een dergelijke strategie bestaat RCT bewijs met tevens lange termijn veiligheidsdata uit de CAMERA studies 

(Bakker et al., 2012; Safy et al., 2017). Tenslotte is aangetoond dat bij een lokale opvlamming van activiteit in een 

gewricht of peesregio, lokale intratenosynoviale injectie met GC effectiever en langer werkzaam is dan een 35 

intramusculaire injectie (Ammitzbøll-Danielsen et al., 2017). 

T.a.v. de optimale dosis, duur en route van overbruggingstherapie bestaat onvoldoende bewijs voor een 

specifieke aanbeveling. Bestaande studies bieden echter wel handvatten en het is wenselijk om hier in de praktijk 
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dichtbij te blijven. Overbrugging kan bestaan uit een periode prednison in lage tot intermediaire dosis (7,5-15 5 

mg/dag), een hogere dosis step-down strategie of een intramusculaire steroïdinjectie. Een step-down GC 

strategie afbouwend van 30 mg naar 7,5-5 mg in 9 weken (COBRA light of slim) bleek non-inferieur aan de 

traditionele COBRA afbouwend van 60 mg naar 7,5 mg per dag in 6 weken. Ook na 4 jaar waren effectiviteitsdata 

gelijk net als het percentage DMARD- en biologicalgebruik (Konijn et al., 2017). Een step-down regime afbouwend 

van 15 mg naar 2,5 mg per dag in 10 weken was even effectief als een intramusculaire steroïdinjectie met 10 

methylprednisolon, toegevoegd aan een initiële combinatietherapie van csDMARDs (de Jong et al., 2013). Een 

vergelijking tussen step-down van 30 mg of 15 mg is alleen indirect te maken, en wordt beperkt door verschillen 

in patiëntkarakteristieken, DMARD gebruik en uitkomstmaten in deze twee trials. Ook de duur van 

overbruggingstherapie varieerde in bovenstaande studies, terwijl in de dagelijkse praktijk vaak sneller naar nul 

wordt afgebouwd. De werkgroep adviseert om één van beide schema’s als uitgangspunt te hanteren of voor een 15 

intramusculaire injectie te kiezen. Daarnaast pleit de EULAR richtlijn voor snel afbouwen binnen (meestal) 3 tot 

(exceptioneel) 6 maanden, om steroïdgerelateerde complicaties tot een minimum te beperken. Omdat 3 

maanden ook het eerste evaluatiemoment is van de gekozen DMARD therapie, is het logisch dat GC voor die tijd 

zijn afgebouwd (Smolen et al., 2017).  

GC in een lage dosis kunnen voor een langere periode voorgeschreven worden naast csDMARDs als 20 

onderhoudstherapie. Hoewel de effectiviteit hiervan is aangetoond is het grootste bezwaar (en tevens 

discussiepunt) van deze strategie het ontbreken van robuuste lange termijn veiligheidsdata en de definitie van 

een veilige ‘threshold dosis’. Onderhoudstherapie met 10 mg prednison gedurende 2 jaar naast methotrexaat 

zoals geëvalueerd in de CAMERA-II studie, in een T2T context, leidde tot betere klinische en radiologische 

resultaten dan methotrexaat en placebo (Bakker et al., 2012). Lange termijn follow-up liet zien dat 31% van de 25 

patiënten uit de voormalige prednisongroep een biological DMARD (bDMARD) was gestart versus 50% in de 

voormalige placebogroep (Safy et al., 2017). Dit zou implicaties kunnen hebben voor de kosteneffectiviteit van 

een dergelijke strategie, echter lange termijn veiligheid dient daar ook in mee te wegen. Hoewel geen significant 

verschil in bijwerkingen en bekende complicaties van GCs werd gezien, was er na 6 jaar wel een numeriek verschil 

in cardiovasculaire events en mortaliteit ten nadele van de voormalige prednisongroep (12% versus 7% en 9% 30 

versus 5%, respectievelijk). De lange termijndata van de COBRA studie lieten dit signaal niet zien (van Tuyl et al., 

2010). In de BARFOT trial, waarin gedurende 2 jaar een combinatie van csDMARDs met prednison 7,5 mg per dag 

of placebo werd gegeven, werd ook een safety signaal gerapporteerd: na 10 jaar was de incidentie van ischemisch 

coronairlijden en mortaliteit gelijk, maar het risico op cerebrovasculaire events hoger in de prednisongroep 

(Ajeganova, Svensson, Hafstrom, & Group, 2014).  35 

De resultaten van studies naar de associatie tussen GC gebruik en het optreden van cardiovasculaire ziekten, 

maar ook infecties en mortaliteit zijn vaak tegenstrijdig en lastig te interpreteren (Ajeganova et al., 2014; del 

Rincon, Battafarano, Restrepo, Erikson, & Escalante, 2014; Dixon, Suissa, & Hudson, 2011). Belemmerende 

factoren hierbij zijn het studietype (observationeel versus RCT), bias by indication (actieve RA is zelf een 

risicofactor voor hart- en vaatziekten), follow-up duur, definitie van uitkomsten, bias door aan/afwezigheid van 40 

bekende risicofactoren en patiëntkenmerken. Een minimaal acceptabele en veilige dosering of duur van 

prednisonbehandeling is dan ook niet makkelijk vast te stellen. In een poging tot standaardisatie van 

nomenclatuur werd eerder een lage dosis prednison geformuleerd als <=7,5mg per dag (Buttgereit et al., 2002). 

Desalniettemin is in de EULAR guideline en daaropvolgende updates over de bewoording rondom dosis en duur 

van GCs hevig gediscussieerd (Smolen et al., 2017) en deze terminologie weer verlaten. Een recente EULAR task 45 

force ter verbetering van de implementatie van de EULAR aanbevelingen bestudeerde de literatuur ten aanzien 

van de vier meest zorgwekkende complicaties van GC therapie: osteoporose, diabetes mellitus, cardiovasculaire 

ziekten en infecties. De task force kwam tot de formulering dat het risico op ‘harm’ acceptabel laag lijkt bij 

langdurige GC therapie in een dosering van ≤5 mg prednison per dag en verhoogd is bij doseringen >10 mg/dag; 

tussen >5 en ≤10 mg/dag bepalen vooral individuele patiëntkenmerken het risico (Strehl et al., 2016). 50 

Toekomstige studies (o.a. de GLORIA studie) zullen hier hopelijk meer helderheid en validatie verschaffen.     
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Naast patiëntkenmerken dienen ook patiëntvoorkeuren ten aanzien van GC therapie geïnventariseerd en 5 

meegewogen te worden in het behandelplan. Uit onderzoek is gebleken dat de zorgen van patiënten en 

reumatologen over GC gerelateerde complicaties zoals diabetes, osteoporose en cardiovasculaire ziekten voor 

een groot deel overeenkomen. Patiënten zijn echter ook bezorgd over potentieel ernstige maar zeldzamere 

bijwerkingen, eerdere ervaringen en ziekteprogressie (van der Goes et al., 2010; van Tuyl et al., 2008). 

Risicofactoren, profylactische maatregelen en adviezen ten aanzien van monitoring bij GC gebruik staan vermeld 10 

in de richtlijnen voor verantwoord gebruik van GC (Hoes et al., 2007). Daarnaast bestaan algemene richtlijnen ter 

preventie van GC geïnduceerde osteoporose en gastrointestinale complicaties. 

Samenvattend kunnen glucocorticoïden worden ingezet bij de behandeling van RA als overbruggingstherapie bij 

de start of verandering van DMARDs, als onderhoudstherapie in een lage dosis voor een langere periode en lokaal 

bij activiteit in een gewricht of peesregio. Het is wenselijk om uit te gaan van het COBRA light of het tREACH 15 

schema of te kiezen voor een intramusculaire injectie, waarbij zo vlot mogelijk afgebouwd dient worden om de 

cumulatieve dosis te beperken. Bovenal is van belang het beleid individueel af te stemmen met de patiënt op 

basis van de ernst van de RA, comorbiditeiten, risicofactoren voor complicaties, alternatieven en 

patiëntvoorkeuren.  

 20 
Aanbeveling 

Overbruggingstherapie met glucocorticoïden wordt aanbevolen bij de start of verandering van csDMARDs en 

kan overwogen worden bij de start of verandering van een bDMARD of tsDMARD 

 

Kies als overbruggingstherapie een glucocorticoïdschema per os (bijvoorbeeld prednison 30 mg of 15 mg per 

dag step-down) of een intramusculaire glucocorticoïdinjectie (80-120 mg), waarbij zo vlot mogelijk afgebouwd 

dient te worden om de cumulatieve dosis te beperken 

 

In combinatie met csDMARDs is onderhoudstherapie met glucocorticoïden te overwegen in een zo laag 

mogelijke dosis (≤7,5 mg) met inachtneming van patiëntfactoren en voorkeuren, risico’s en alternatieven 

 

Evidencetabellen 25 

Risk of bias tabel 

Study 
reference 

Random 
sequence 
generation 

Allocation 
concealment 

Blinding of 
participants 
and personnel 

Blinding of 
outcome 
assessment 

Incomplete 
outcome data 

Other bias Selective 
reporting 

(Ammitzbøll-
Danielsen et 
al., 2017) 

L ? L L H (many 
participants 
lost-to-follow-
up) 

H (relatively large 
differences 
between groups 
at baseline) 

L 

(Verschueren 
et al., 2017) 

L ? H H L L L 

 

 

 

 30 
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Evidence tabel 5 

Study 
reference 

Study 
type 

Setting Patient 
characteristics 

Follow 
up 

Intervention Control Outcomes Results 

(Ammitzbøll-
Danielsen et 
al., 2017) 

RCT Monocentre 
Denmark 

Patients with 
stable RA and 
tenosynovitis 
(hand or ankle 
region) 
 
N=50, 75,3% 
female, mean 
age 56,3 years, 
mean disease 
duration 62,4 
months 

4 and 
12 
weeks 

Intramuscular 
injection of 14 mg 
betamethasone in 
the gluteal 
muscles, and 
placebo saline 
injection 
intrasynoviaal 

Intrasynovial 
betametha-
sone, and 
placebo saline 
injection 
intramuscular 

Remission 
in week 4 
(Grey 
scale ≤1 
and 
Doppler 
score=0) 
 
Remission 
at week 
12 (Grey 
scale ≤1 
and 
Doppler 
score=0) 
 
VAS pain 
tenosyno-
vitis at 
week 4/ 
12 

I: 25%* 
C: 64% 
 
 
 
 
 
 
I: 8%* 
C: 44* 
 
 
 
 
 
 
I: -20*/ -7* 
C: -43/ -41 

(Verschueren 
et al., 2017) 

RCT Multicentre, 
Belgium 
All included 
patients 
were 
stratified 
into a high-
risk or low-
risk group 

DMARD-
inexperienced 
patients with 
early RA 
 
N=379, 69% 
female, mean 
age 52 years, 
mean disease 
duration 2,5 
weeks 

1 year High-risk: 
1.COBRA Classic: 
MTX 15 mg/wk, 
SSZ 2 g/dd, 
prednisone step-
down from 60 mg 
2.COBRA Slim: 
MTX 15 mg/wk, 
prednisone step-
down from 30 mg 
3.COBRA Avant 
Garde: MTX 15 
mg/wk, 
leflunomide 10 
mg/dd, 
prednisone step-
down from 30 mg 

Low-risk: 
1.COBRA Slim 
2.MTX tight 
step-up: MTX 
15 mg/wk, no 
oral steroids 

Primary 
outcome: 
Remission 
(DAS28(C
RP)<2.6) 
Secondary 
outcomes: 
radiograp
hic 
evolution 
(Sharp 
van der 
Heijde 
score), 
EULAR 
response, 
HAQ 

High risk 
group: no 
differences 
between all 
three 
groups 
Low risk 
group: no 
differences 
between 
both 
groups, 
although 
remission 
was 
achieved 
earlier in 
the COBRA 
Slim group 

* p<0,05 

Exclusietabel 

Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel 
Auteur en jaartal Redenen van exclusie 

(Boers, Aletaha, Mela, Baker, & Smolen, 2016) Post-hoc analyse 

(Charles-Schoeman et al., 2017) Post-hoc analyse 

(Gutierrez et al., 2016) Studiepopulatie bestond niet alleen uit patiënten met RA 

(Npc Konijn et al., 2017) Open-label extensie studie 

(Safy et al., 2017) Open-label extensie studie 

(Stock, Fleishaker, Wang, Mukherjee, & Mebus, 2017) Fase 2 studie naar niet geregistreerd middel Fosdagrocorat 

(Alten, Grahn, Rice, Holt, & Buttgereit, 2015) Conference abstract 

(N. Konijn et al., 2016) Conference abstract 

(Li, Shen, Li, & Wu, 2016) Conference abstract 

(Stouten et al., 2017) Conference abstract 
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Module 4 Biological DMARDs 5 

 
Uitgangsvraag 
Wat is de plaats van Biological disease-modifying antirheumatic drugs bij de behandeling van patiënten met 

reumatoïde artritis? 

Inleiding 10 
Biological disease-modifying antirheumatic drugs (bDMARDs) zijn medicijnen gemaakt van dierlijk en/of menselijk 

eiwit. De werkzame stof is gemaakt door levende cellen. bDMARDs richten zich op specifieke cellen en/of 

eiwitten die verantwoordelijk zijn voor chronische ontstekingsprocessen. De bDMARDs verminderen de 

gewrichtsontstekingen doordat ze de werking van te veel aanwezige of te hardwerkende cellen en eiwitten 

remmen. Er zijn 3 soorten bDMARDs met elk een ander werkingsmechanisme. Tumor necrosis factor alfa (TNF-15 

alfa)-blokkers (Adalimumab (ADA), Certolizumab pegol (CZP), Etanercept (ETN), Golimumab, Infliximab), B- en T-

cel remmers (Abatacept (ABT), Rituximab (RTX)), Interleukin (IL)6 remmers (Sarilumab, Tocilizumab (TCZ)) en IL1-

remmers (Anakinra). 

 
Zoeken en selecteren 20 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse verricht naar de 
volgende zoekvraag (vragen): 

1. Wat is de effectiviteit van bDMARDs in combinatie met csDMARDs in vergelijking met csDMARDs? 
2. Wat is de effectiviteit van bDMARDs in combinatie met Methotrexate (MTX) in vergelijking met bDMARD 

monotherapie? 25 
3. Is er een verschil in effectiviteit tussen de verschillende bDMARDs bij bDMARD-naïeve patiënten? 
4. Wat is de effectiviteit van switchen naar een andere bDMARD bij onvoldoende response op de eerste 

TNF-alfa-remmer? 
5. Blijven patiënten in remissie na stoppen met een bDMARD? 
6. Blijven patiënten in remissie na afbouwen van een bDMARD? 30 

 
Relevante uitkomstmaten 
De werkgroep achtte ziekteactiviteit, functie en radiologische schade voor de besluitvorming kritieke 

uitkomstmaten; en PROMs zoals pijn en moeheid voor de besluitvorming belangrijke uitkomstmaten. 

 35 
Zoeken en selecteren (Methode) 
In de databases Medline (via OVID), Embase (via Embase.com) en de Cochrane CENTRAL Library (via Wiley) is op 

18-12-2017 met relevante zoektermen gezocht naar relevante randomized controlled trials (RCTs). De 

zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad Verantwoording. De gecombineerde literatuurzoekactie 

leverde na ontdubbeling 8546 treffers op. 40 

Studies werden geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: 

- Volwassen patiënten met een diagnose RA 
- Behandeling met een bDMARD (adalimumab, certolizumab-pegol, etanercept, golimumab, infliximab, 

anakinra, abatacept, rituximab, tocilizumab, sarilumab) monotherapie of in combinatie met een 
csDMARD 45 

- In vergelijking met geen/ een andere DMARD (csDMARD, csDMARD combinatie, andere bDMARD) 
- Uitkomsten ziekteactiviteit, functie, radiologische schade, PROM’s 
- Studie design: gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek 
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Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie 89 studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van de 5 

volledige tekst, werden vervolgens 60 studies geëxcludeerd (zie exclusietabel onder het tabblad Verantwoording), 

en 29 studies definitief geselecteerd.  

 
Van deze 29 studies waren 17 artikelen al geïncludeerd in de systematische review van de European League 

Against Rheumatism (EULAR). Er zijn 12 nieuwe studies gevonden, welke staan beschreven in deze module. 10 

De belangrijkste studiekarakteristieken en resultaten zijn opgenomen in de evidencetabellen. De beoordeling van 

de individuele studieopzet (risk of bias) is opgenomen in de risk of bias tabellen. 

 
Samenvatting literatuur 

1. bDMARDs in combination with csDMARDs versus csDMARDs only 15 
 
First, we will describe the results of the EULAR review. Then we will describe any new studies or longer follow-up 
results we found in our current update. 
 
EULAR: 20 
Nine new studies have been published after 2013 confirming evidence for the efficacy of a bDMARD+csDMARD 
versus a csDMARD (Atsumi et al., 2016; Behrens et al., 2016; P. Emery, Bingham, & Burmester, 2015; P. Emery, 
Burmester, et al., 2015; Kim et al., 2013; Kivitz et al., 2014; Scott et al., 2016; Takeuchi et al., 2013; Takeuchi et al., 
2014). In DMARD-naive RA (2010 ACR/EULAR(D. Aletaha et al., 2010)), the C-EARLY study met its primary 
endpoint of sustained Disease Activity Score using a 28 joint count (DAS28)<2.6 between weeks 40 and 52 25 
(CZP+MTX vs placebo+MTX: 29% vs 15%) (P. Emery, Bingham, Burmester, et al., 2015). Furthermore, patients 

treated with CZP had significantly better improvement in Health assessment questionnaire disability 
index  (HAQ-DI), and  health-related quality of life, measured with the Short Form 36 (SF36). In MTX-naive RA, C-
OPERA confirmed better efficacy of CZP+MTX compared with MTX alone (Atsumi et al., 2016). CARDERA-2 failed 
to demonstrate radiological superiority of anakinra (ANA)+MTX versus MTX monotherapy (Scott et al., 2016). In 30 
mixed DMARD-inadequate response (IR) patients, subcutaneous TCZ+MTX was superior to background MTX in 
the BREVACTA study (ACR 20 at week 24: 61% vs 32% at 
week 24) (Kivitz et al., 2014), and RTX+background leflunomide to leflunomide in the AMARA study (Behrens et 
al., 2016). 
 35 
The results of these new randomised controlled trials (RCTs) are in accordance with the previously formulated 
standpoint that a combination of a bDMARD and a csDMARD is more effective than a csDMARD alone. Level of 
evidence (LOE) as in the previous systematic literature reviews (SLRs):1 1A. 

 
Current update: 40 
Two new studies on the effectiveness of bDMARDs in combination with csDMARDs versus csDMARDs were 
identified; on RTX and certolizumab. In the RA-SCORE study, patients with active RA despite MTX therapy were 
randomised into either two infusions of placebo, RTX 500 mg or RTX 1000 mg intravenously on days 1 and 15, all 
combined with MTX (Peterfy et al., 2016). The primary endpoint was the change in Magnetic resonance imaging 
(MRI) erosion score after 24 weeks. Patients treated with RTX demonstrated significantly reduced erosion and 45 

cartilage loss. Furthermore, significantly more patients in both rituximab groups achieved American College of 
Rheumatology (ACR)20 and ACR50 compared with patients in the placebo group. 
In the study of Schiff et al, patients with active RA who had discontinued an initially effective TNF inhibitor were 
randomised into a placebo group, or to CZP 400 mg at weeks 0, 2 and 4, followed by 200 mg every 2 weeks, all 
combined with stable dosing csDMARDs (Schiff, Von Kempis, Goldblum, Tesser, & Mueller, 2014). After 12 weeks 50 
of follow-up, ACR20 response was achieved in 61,5% of the CZP group, and none of the placebo-treated patients. 
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Two year follow-up results of the FUNCTION study are now available (G. Burmester et al., 2017). In the FUNCTION 5 
study, three different regimens of TCZ therapy were compared against MTX monotherapy, in patients who were 
MTX-naïve. It was shown that patients treated with tocilizumab monotherapy or TCZ + MTX maintained clinical 
benefits during their second year of treatment with no new safety signals.  
Five year follow-up results were described of the GO-BEFORE study (P Emery et al., 2016). In the GO-BEFORE 
study, MTX-naïve patients with active RA were randomized to receive golimumab monotherapy, golimumab 10 
combination therapy with MTX or MTX monotherapy. Clinical efficacy with golimumab treatment was maintained 
through week 256, while no unexpected adverse events (AE’s) occurred. Differences in improvement in HAQ-DI 
were observed in favour of the group treated with golimumab, but these differences did not differ significantly. 
 
In the GO-FORTH study, patients with active RA despite MTX treatment were treated with golimumab in 15 
combination with MTX, or with placebo in combination with MTX (Y Tanaka et al., 2016). Patients in the placebo 
group were switched to golimumab after 14 weeks. The response to golimumab + MTX was maintained over 156 
weeks in patients with active RA despite MTX treatment. The majority of patients did not experience radiographic 
progression through week 156. Patients in the intervention group improved more on the HAQ-DI, although not 
statistically significant. 20 
 

Bewijskracht van de literatuur 
Op basis van de beschikbare literatuur wordt geconcludeerd dat er een hoge kwaliteit bewijs is dat bDMARDs in 

combinatie met csDMARDs effectiever zijn dan behandeling met alleen csDMARDs. 

 25 
Conclusies 

Hoog GRADE 

bDMARD in combinatie met csDMARD (in het bijzonder methotrexaat) is effectiever dan 

csDMARD monotherapie 

(G. Burmester et al., 2017; P Emery et al., 2016; Nam et al., 2017; Peterfy et al., 2016; Schiff 

et al., 2014; Y Tanaka et al., 2016) 

 

 
2. bDMARDs + MTX versus bDMARD monotherapy 
 30 

EULAR: 
In the MTX-naive RA AVERT study, a status of DAS28<2.6 was more often achieved with ABT+MTX than with MTX 
monotherapy or ABT monotherapy at 12 months (60.9% vs 45.2% vs 42.5%). The FUNCTION study also showed 
higher proportions of patients with DAS remission and ACR responses—and less radiographic progression—with 
TCZ 8 mg/kg+MTX compared with TCZ monotherapy (G. R. Burmester et al., 2017; G. R. Burmester et al., 2016). 35 
TCZ monotherapy had more DAS28<2.6 and less radiographic progression than MTX monotherapy, but most 
other secondary endpoints, including physical function, were not different. In MTX-IR RA patients, the SURPRISE 
study showed at week 24, the time of the primary endpoint, that a status of DAS28<2.6 was more often achieved 
when adding TCZ to MTX versus switching from MTX to TCZ (70% vs 55%) (Kaneko et al., 2016). This modest 
benefit had disappeared at week 52 (72% vs 70%). Clinically relevant radiographic progression was lower with 40 

TCZ+MTX combination therapy than with TCZ monotherapy (van der Heijde-Sharp score ≥3: 7% vs 15%). 
Improvement in HAQ-DI did not differ between both groups at week 52. 
 
The results of the newer RCTs are in accordance with the previously formulated standpoint that a combination of 
any bDMARD and a csDMARD is more effective than bDMARD monotherapy (LOE as in the previous SLRs:1 1B). 45 
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Current update: 5 
No new studies were found. 

 
Bewijskracht van de literatuur 
Op basis van de beschikbare literatuur wordt geconcludeerd dat er een hoge kwaliteit bewijs is dat TNF-alfa-

blokkers in combinatie met MTX effectiever zijn dan wanneer deze middelen als monotherapie worden gegeven. 10 

Voor andere bDMARDs, zoals TCZ, komt dit verschil niet duidelijk naar voren in de literatuur. 

Conclusies 

Hoog GRADE 

TNF-alfa-blokker in combinatie met MTX is effectiever dan monotherapie met TNF-alfa-

blokkers 

(Nam et al., 2017) 

3. bDMARD strategy studies: differences in effectiveness between different bDMARDs for bDMARD-naïve 

patients 

 15 
Current update: 
In the study of Porter et al, patients with active, seropositive RA and an inadequate response to csDMARDs were 

randomized to be treated either with rituximab or with a TNF inhibitor (adalimumab or etanercept)(Porter et al., 

2016). In this open-label, non-inferiority trial, it was shown that rituximab was non-inferior to initial TNF inhibitor 

treatment in patients seropositive for RA and naïve to treatment with bDMARDs. Patients in the rituximab group 20 

had more improvement on HAQ-DI, but no differences between groups on EuroQol-5D (EQ-5D) quality of life, and 

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) depression and anxiety were observed. 

The EXXELERATE study compares efficacy of two bDMARDS within the same class; CZP and adalimumab (both TNF 

inhibitors) (Smolen et al., 2016). The patient population consisted of patients with RA who had prognostic factors 

for severe disease progression. The study was double-blind until 12 weeks, after which participants were 25 

classified as responders or non-responders. Non-responders to the first TNF inhibitor were switched to the other 

TNF inhibitor with no washout period. After 12 weeks of follow-up, no difference was observed in ACR20 

response. Switching after 12 weeks without a washout period was safe, and 58% and 62% of the switchers 

achieved low disease activity (LDA) or a DAS28- erythrocyte sedimentation rate (ESR) reduction 1,2 or greater 

after another 12 weeks. No differences were observed on HAQ-DI. 30 

The 120 weeks follow-up results of the GO-MONO are now described (Takeuchi et al., 2017). In the GO-MONO 

trial, golimumab was compared to placebo in patients with active RA despite previous treatment with csDMARDs. 

Patients in the placebo group were switched to golimumab after 16 weeks. Clinical response to golimumab was 

maintained over 2 years and there were no differences between both groups on HAQ-DI. 

 35 
Bewijskracht van de literatuur 
Op basis van de beschikbare literatuur wordt geconcludeerd dat er zeer lage kwaliteit bewijs is voor welke 

bDMARD gekozen moet worden wanneer een patiënt gaat starten met zijn 1e bDMARD. De bewijskracht is met 3 

niveaus verlaagd gezien extrapoleerbaarheid en het geringe aantal patiënten.  

Conclusies 40 

Zeer lage GRADE 

Het is onvoldoende duidelijk of er een verschil is in effectiviteit tussen de verschillende 

bDMARDs in bDMARD-naïeve patiënten. 

(Porter et al., 2016; Smolen et al., 2016; Takeuchi et al., 2017) 
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4. Switching between bDMARDs in TNFi-inadequate responders with RA 5 

EULAR: 
Previous meta-analyses of RCTs had already demonstrated efficacy of all bDMARD classes in patients failing a 

TNFi (TNFi-IR) (LOE: 1A) (Nam et al., 2010; Schoels, Aletaha, Smolen, & Wong, 2012). To date, new bDMARD 

switching trials of this type could not be found. Patients from the DREAM cohort, who had failed a first TNFi and 

had DAS28≥3.2, were randomised to receive ABT or RTX, or a second TNFi in a trial with a non-inferiority design. 10 

The mean (SD) 12-month DAS28 were 3.8 (1.2) versus 3.4 (1.2) versus 3.5 (1.5) in the ABT, RTX and TNFi groups, 

respectively (Manders et al., 2015). In the ROC trial, patients who failed their first TNFi were randomised to either 

a second TNFi or to another mode of action bDMARD (ABT, RTX or TCZ) (J. Gottenberg, Brocq, & Perdriger, 2015). 

At week 48, EULAR good response was 60% with a non-TNFi bDMARD versus 43.2% for a second TNFi.  

The results of the newer RCTs are in accordance with the previously formulated standpoint that patients who 15 

have failed their first TNFi may expect benefit from a second TNFi or from a non-TNFi biological (LOE: 1A). There is 

insufficient evidence to prioritise either strategy. 

 
Current update: 
One new study was identified on switching to another bDMARD after an insufficient response to a first anti-TNF 20 

drug (J. E. Gottenberg et al., 2016). Patients with persistent disease activity and an insufficient response to anti-

TNF therapy were randomised to receive a non-TNF targeted bDMARD or an anti-TNF that differed from their 

previous treatment. After 52 weeks of follow-up, more patients in the non-TNF group than in the second anti-TNF 

group achieved low disease activity or remission (both statistically significant). The study of Gottenberg has a high 

RoB (open-label). 25 

 
Bewijskracht van de literatuur 
Op basis van de beschikbare literatuur wordt geconcludeerd dat er een hoge kwaliteit bewijs is dat zowel een 2e 

TNF-alfa-blokker als een bDMARD met een ander werkingsmechanisme kan worden ingezet wanneer en patiënt 

onvoldoende response toont op de 1e TNF-alfa-blokker. Ook al is er in deze update een studie geselecteerd die 30 

laat zien dat een bDMARD met een ander werkingsmechanisme een gunstiger effect geeft, verandert dit de 

literatuurconclusie niet (gezien de beperkingen in de onderzoeksopzet). 

 
Conclusies 

Hoog  GRADE 

Wanneer patiënten onvoldoende response tonen op de 1e TNF-alfa-blokker, kan worden 

gekozen voor zowel een bDMARD met een ander werkingsmechanisme alsook een 2e TNF-

alfa-blokker. 

(J. E. Gottenberg et al., 2016; Nam et al., 2017) 

 35 

5. bDMARD stopping 

EULAR: 
In patients with MTX-naive RA, the AVERT trial showed that patients with DAS28<3.2 on ABT+MTX, ABT or MTX 

maintained their drug-free status (DAS28<2.6, both at 12 and 18 months) in only 14.8% after stopping ABT+MTX, 

12.4% after stopping ABT and 7.8% after stopping MTX (P. Emery, Burmester, et al., 2015). No differences on 40 

HAQ-DI were observed. In patients with MTX-IR RA, in the ENCOURAGE study, patients with DAS28<2.6 on 

ETN+MTX at 6 and 12 months were randomly assigned to strategies stopping or continuing their treatment. There 

were higher proportions of patients with DAS28<2.6 when continuing medication (88%) versus withdrawing ETN 
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and continuing MTX (54%) (Yamanaka et al., 2016), although patients did not differ on HAQ-DI scores. In patients 5 

with MTX-IR RA that had participated in the ACT-RAY study, a follow-up study showed that in those with 

sustained DAS28<2.6 and discontinued TCZ only 38.4% of the TCZ+MTX group and 35.1% of the TCZ monotherapy 

group maintained that state for an average of 3 months (Huizinga et al., 2015). The majority of those who lost 

response (84%) responded well to TCZ reintroduction, but 16% did not. Patients did not differ on HAQ-DI scores. 

The results of the newer RCTs are in accordance with the previously formulated standpoint that a variable but 10 

relatively low proportion of patients who have sustained low disease activity or remission on a strategy with a 

bDMARD can stop that bDMARD (and continue MTX) without losing their status of low disease activity/remission 

(LOE: 2B). 

 
Current update: 15 
In the study of Pavelka et al, patients with moderate to severe RA despite MTX therapy were first all treated with 

etanercept (ETN) (Pavelka et al., 2017). Patients achieving LDA after 24 weeks (DAS28-ESR <3,2) were randomised 

to receive ETN combined with MTX or placebo combined with MTX. In the ETN and placebo combination groups, 

44% versus 17% achieved DAS28-ESR LDA at week 52, and 34% versus 13% achieved DAS28-ESR remission. After 

induction of response with ETN combination therapy following a treat-to-target (T2T) approach, the ETN 20 

combination therapy was significantly more effective in maintaining LDA and remission than a biologic-free 

regimen. Patients in the  ETN combination groups furthermore experienced less pain, had better functional status 

(HAQ-DI), and better quality of life. 

In the Dutch POET collaboration, an RCT was performed in which patients who had stable low disease activity  

with TNFi treatment were randomized into a group who stopped their TNFi or a group who continued TNFi 25 

treatment (Ghiti Moghadam et al., 2016). All other medications were left at the discretion of the treating 

rheumatologist in both groups. In cases of disease flare, TNFi treatment could be restarted in the stop group, or 

switched in the group who continued treatment. In the stop group, 40,1% and 51,2% of patients experienced a 

flare within 6 and 12 months. In the group who continued treatment, this was 11,9% and 18,2%, respectively. 

Besides stopping the TNFi, higher baseline DAS28 scores and a disease duration >10 years were predictors of time 30 

to flare. 

 
Bewijskracht van de literatuur 
Op basis van de beschikbare literatuur wordt geconcludeerd dat er matige kwaliteit bewijs is dat een deel van de 

patiënten die stabiele remissie of lage ziekteactiviteit bereikt hebben met een bDMARD, kan stoppen met deze 35 

bDMARD zonder remissie of lage ziekteactiviteit kwijt te raken. De bewijskracht is met 1 niveau verlaagd gezien 

tegenstrijdige resultaten. 

 

Conclusies 

Matig  GRADE 

Wanneer patiënten stabiele remissie of een lage ziekteactiviteit hebben bereikt met een 

bDMARD, kan een deel dit behouden ondanks stoppen met de bDMARD. 

(Ghiti Moghadam et al., 2016; Nam et al., 2017; Pavelka et al., 2017) 

 40 
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6. bDMARD dose reduction 5 

 
EULAR: 
In MTX-naive RA patients, in a substudy of AGREE, patients with a DAS28 erythrocyte sedimentation rate (DAS28-

ESR) <2.6 at year 2 on ABT 10 mg/kg+MTX were randomised to ABT 10 mg/kg (full dose)+MTX versus ABT 5 mg/kg 

(half dose)+MTX (Westhovens et al., 2015). Similar relapse rates were seen in both groups (31% in the ABT 10 10 

mg/kg and 34% in the 5 mg/kg groups). The open-label non-inferiority DRESS RCT, in which patients in stable low 

disease activity on ADA or ETN were randomised to usual care or a dose reduction strategy (stepwise increase in 

injection intervals), showed that continuation versus dose reduction led to similar rates of ‘major flare’ (10% vs 

12%), and similar scores on HAQ-DI (van Herwaarden et al., 2015). In the OPTIRRA RCT, patients in stable (3 

months) low disease activity (DAS28<3.2) on ADA or ETN were randomised to continue ADA or ETN, taper ADA or 15 

ETN by 33% or taper ADA or ETN by 66% (Galloway et al., 2015). Similar flare rates were seen in the continuation 

and ADA or ETN 33% tapering group (14% vs 13%), but a higher rate in the ADA or ETN 66% tapering group (37%). 

HAQ-DI scores were comparable between groups. The SMART study, in which TNFi-IR RA patients who achieved a 

EULAR (moderate or good) response on standard dose RTX were randomised to receive RTX 1000 mg once or RTX 

1000 mg twice, suggested non-inferiority of both strategies (adjusted mean difference in DAS28-C reactive 20 

protein (DAS28- CRP) area under the curve 51.4 (95% CI −13.2 to 234)) (Mariette et al., 2014). 

The results of the newer RCTs are in accordance with the previously formulated standpoint that a significant 

proportion of patients who have sustained low disease activity on a strategy with a bDMARD can taper that 

bDMARD (and continue MTX) without losing their status of low disease activity and that reducing the dose of the 

bDMARD by up to 50% or increasing the interval between doses accordingly conveys similar results as continuing 25 

full dose (LOE: 2B). 

 
Current update: 
No new studies were found. 

 30 
Bewijskracht van de literatuur 
Op basis van de beschikbare literatuur wordt geconcludeerd dat er matige kwaliteit bewijs is dat een bDMARD tot 

wel 50% kan worden afgebouwd bij patiënten die een stabiele lage ziekteactiviteit hebben bereikt. De 

bewijskracht is met 1 niveau verlaagd gezien de tegenstrijdige resultaten.  

 35 
Conclusies 

Matig GRADE 

Wanneer met een bDMARD stabiele lage ziekteactiviteit is bereikt, kan bij een groot deel van 

de patiënten de dosis van deze bDMARD gereduceerd worden met behoud van lage 

ziekteactiviteit 

(Nam et al., 2017) 
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7. New bDMARDs 5 

 
EULAR: 
Several new bDMARDs targeting well-known targets have undergone phase II or III clinical trials in MTX-IR or 

mixed-DMARD-IR RA patients and have consistently shown superiority in clinical responses versus placebo. These 

include the human IL6-receptor-inhibitor sarilumab (Genovese et al., 2015). Studies have formally demonstrated 10 

efficacy for sarilumab in patients previously exposed to other bDMARDs (Fleischmann, Castelar-Pinheiro, & 

Brzezicki, 2015). 

 
Current update: 
The MONARCH study compared the new bDMARD sarilumab to ADA. Patients with active RA with MTX 15 

intolerance or inadequate response were randomised to receive either sarilumab or ADA. After 24 weeks of 

follow-up, sarilumab was superior to adalimumab in the primary endpoint of change from baseline in DAS28-ESR 

(-3,28 vs -2,20; p<0,0001). Sarilumab-treated patients furthermore achieved significantly higher ACR 20/50/70 

response rates, had significantly greater improvement on the HAQ-DI, and achieved Clinical Disease Activity Index 

(CDAI) remission and low disease activity more. Adverse events were comparable between both groups. 20 

 
Bewijskracht van de literatuur 
Sarilumab is onlangs geregistreerd in Nederland. Studies laten hoopvolle resultaten zien maar lange termijn data 

en veiligheid op de lange termijn zijn nog niet bekend. Gezien het feit dat het hier gaat om een nieuw middel, is 

ervoor gekozen geen GRADE beoordeling te doen. 25 

 
Overwegingen 
Aan de behandeling van csDMARDs wordt een bDMARD toegevoegd wanneer het behandeldoel niet wordt 

gehaald. MTX is als hoeksteen van de behandeling het eerste keus geneesmiddel. Bij behandeling met een 

bDMARD in combinatie met csDMARD ten opzichte van bDMARD monotherapie bewijzen diverse studies dat de 30 

combinatietherapie effectiever is op het gebied van de verlaging van de ziekteactiviteit en minder radiologische 

progressie. De langere follow up van de FUNCTION studie en de GO-BEFORE studie bevestigt dit voordeel waarbij 

geen nieuwe veiligheidsgegevens zijn gevonden.  

Vooralsnog kan er geen duidelijke voorkeur uitgesproken worden wat de volgorde in behandeling moet zijn van 

de diverse bDMARDs gezien er geen bewijs is dat er verschil in effectiviteit is tussen de verschillende bDMARDs. 35 

Aspecten op het gebied van patiëntenvoorkeur en kosteneffectiviteit spelen een rol in het vaststellen van de 

keuze voor de bDMARD. 

Bij onvoldoende response van een eerste TNF-alfa-blokker is er noodzaak om een keuze te maken voor een 

andere bDMARD. Hierbij kan zowel gekozen voor een tweede TNF-alfa-blokker als een geneesmiddel met een 

andere werkingsmechanisme (mode of action), omdat voor beide strategieën aangetoond is, dat dit kan leiden 40 

tot een lage ziekteactiviteit status en er vooralsnog geen superioriteit is aangetoond voor een van beide 

behandelstrategieën. Uit een eerdere Nederlandse studie zijn wel aanwijzingen over de effectiviteit van een 

tweede TNF-alfa-blokker na falen op een eerste TNF-alfa-blokker (Jamnitski et al., 2011). Uit deze studie blijkt dat 

patiënten die anti-drug antilichamen hadden tegen de eerste TNF, een betere klinische response hadden op de 

tweede TNF, dan patiënten die geen anti-drug antilichamen hadden tegen de eerste TNF-alfa-blokker. Hoewel 45 

farmacokinetische aspecten, zoals therapeutic drugmonitoring, in sommige praktijken gebruikelijk zijn, is er 

vooralsnog onvoldoende bewijskracht om dit standaard in de dagelijkse praktijkvoering aan te raden. 
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Bij het bereiken van een stabiele lage ziekteactiviteit bij patiënten die een bDMARD gebruiken valt te overwegen 5 

om dosisreductie van bDMARD door te voeren in ogenschouw nemend dat bDMARDs een verhoogd infectierisico 

met zich meebrengen en het gebruik van bDMARDs gepaard gaat met hoge kosten. De huidige afbouwstudies 

(zoals de DRESS studie) laten zien dat dosisreductie tot 50% in een deel van de patiënten mogelijk is zonder 

hierbij een flare van ziekte te krijgen, progressie van structurele radiologische schade of impact op kwaliteit van 

leven van de patiënt te hebben. Relevant hierbij is dat er gebruikt gemaakt wordt van een behandelstrategie 10 

zoals een T2T principe zodat een flare in vroegtijdig stadium aan het licht komt en gemonitord kan worden of 

patiënten in een lage ziekteactiviteit zijn.  

Hoewel dosisreductie mogelijk is in een deel van de patiënten die een stabiele lage ziekteactiviteit hebben, is er 

tot op heden onvoldoende bewijs dat stoppen met een bDMARD mogelijk lijkt met de huidige 

behandelstrategieën, aangezien de minderheid van de patiënten lage ziekteactiviteit behoudt na stoppen met 15 

een bDMARD. 

Nieuwe bDMARDs zoals de IL-6-remmer sarilumab, lijken een belangrijke plaats te kunnen hebben in de 

behandeling van RA, gezien de bewezen effectiviteit in registratiestudies. De werkgroep kan echter geen advies 

uitbrengen wat de plaatsbepaling moet zijn, gezien de recente registratie van sarilumab. 

 20 

Aanbeveling 
Indien het behandeldoel niet is bereikt met een csDMARD strategie, wordt behandeling met een bDMARD 

aanbevolen. De keuze van het middel wordt bepaald door patiëntfactoren, bestaande ervaring en kosten 

 
Na falen op een bDMARD wordt switchen naar een ander bDMARD (inclusief een tweede TNF-alfa-blokker) 

aanbevolen 

 
Combineer indien mogelijk bDMARDs met een csDMARD, bij voorkeur methotrexaat  

 
Probeer bij patiënten met stabiele lage ziekteactiviteit of remissie op bDMARD therapie de dosis van de 

bDMARD te reduceren (en waar mogelijk te stoppen) 

 25 
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Evidencetabellen 5 
Study 
reference 

Random 
sequence 
generation 

Allocation 
concealment 

Blinding of 
participants and 
personnel 

Blinding of 
outcome 
assessment 

Incomplete outcome 
data 

Other 
bias 

Selective 
reporting 

(Peterfy et al., 
2016) 

L ? L L ? (many participants lost 
to follow-up) 

L L 

(Schiff et al., 
2014) 

L ? L L L L L 

(J. E. 
Gottenberg et 
al., 2016) 

L L H H L L L 

(Porter et al., 
2016) 

L L H H L L L 

(Smolen et al., 
2016) 

L L L (first 12 weeks) H 
(until week 104) 

L ? (many participants lost 
to follow-up) 

L L 

(G. 
Burmester, Y. 
Lin, et al., 
2016) 

L L L L L L L 

(Pavelka et 
al., 2017) 

L L L L L L L 

(G. Burmester 
et al., 2017) 

L L L L L L L 

(P Emery et 
al., 2016) 

L ? L (until week 52) L (until 
week 52) 

? (many participants lost 
to follow-up) 

L L 

(Takeuchi et 
al., 2017) 

? ? L L ? (many participants lost 
to follow-up) 

L L 

(Y Tanaka et 
al., 2016) 

L ? L L ? (many participants lost 
to follow-up) 

L L 

 

Study 
reference 

Study 
type 

Setting Patient 
characteristics 

Follow 
up 

Intervention Control Outcomes Results 

(Peterfy et 
al., 2016) 

RCT, 
phase 
3b 

Multicentre, 
17 countries 

Patients with 
active RA 
despite MTX 
therapy 
 
N=185, 77,4% 
female, mean 
age 49,9 
years, mean 
disease 
duration 4,6 
years 

24 
weeks 

I1: Rituximab 
500 mg on 
days 1 and 15 
 
I2: Rituximab 
1000 mg on 
days 1 and 15 
 
Both 
combined 
with MTX 

Placebo on 
days 1 and 15, 
combined 
with MTX 

% patients 
with no newly 
eroded joints 
 
% patients 
with no 
progression of 
erosions 
 
Genant-
modified 
Sharp score 
 
ACR 20/50/70 

I1: 77,4* 
I2: 73,3* 
C: 55,6 
 
I1: 50 
I2: 51,7* 
C: 33,3 
 
 
I1: 0,31* 
I2: 0,30 
C: 0,76 
 
I1: 51,6*/ 
24,2*/11,3* 
 
I2: 51,7*/ 
26,7*/8,3 
 
C:28,6/ 
11,1/1,6 

(Schiff et 
al., 2014) 

RCT, 
phase 
IV 

Multicentre Patients with 
active RA who 
had 
discontinued 
an initially 
effective TNF 
inhibitor 
 

12 
weeks 

Subcutaneous 
liquid 
certolizumab 
pegol (400 mg 
at weeks 0, 2 
and 4, 
followed by 
200 mg every 

Placebo, plus 
stable dosing 
with 
csDMARDs 

ACR20 
 
 
DAS28, CDAI 

I: 61,5* 
C: 0 
 
Significantly 
higher in CZP 
treated 
patients 
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N=37, mean 
age 57,6 
years, mean 
disease 
duration 13 
years 

2 weeks), plus 
stable dosing 
with 
csDMARDs 

(J. E. 
Gottenberg 
et al., 2016) 

RCT Multicentre, 
France 

Patients with 
persistent 
disease 
activity and 
an insufficient 
response to 
anti-TNF 
therapy 
 
N=300, 83,2% 
female, mean 
age 57,1 
years, mean 
disease 
duration 10 
years 

52 
weeks 

A non-TNF 
bDMARD 
(abatacept, 
rituximab or 
tocilizumab) 
The choice for 
the bDMARD 
was left to the 
treating 
physician 

A second anti-
TNF bDMARD 
(adalimumab, 
certolizumab, 
etanercept, 
infliximab or 
golimumab) 
The choice for 
the bDMARD 
was left to the 
treating 
physician 

Low disease 
activity 
(DAS28-
ESR<3,2) 
 
DAS28 
remission 
(DAS28-
ESR<2,6) 

I: 41%* 
C: 23% 
 
 
 
I: 27%* 
C: 14% 

(Porter et 
al., 2016) 

RCT Multicentre, 
UK 

Patients with 
active, 
seropositive 
RA and 
inadequate 
response to 
csDMARDs 
 
N=295, 72% 
female, mean 
age 57 years, 
mean disease 
duration 7,4 
years 

52 
weeks 

Rituximab 
intravenously 
1g, on days 1 
and 15. 
Patients who 
responded 
were given 
rituximab 
again after 26 
weeks 

TNF inhibitor 
(adalimumab 
40 mg 
subcutaneous
ly every other 
week, or 
etanercept 50 
mg per week 
subcutaneous
ly 

Mean change 
in DAS28-ESR 
 
ACR 20/ 50/ 
70 
 
HAQ 
 
EQ-5D health 
utility score, 
EQ-5D VAS, 
HADS 
depression/ 
anxiety 

I: -2,6 
C: -2,4 
 
 
I: 66/ 49/ 23% 
C: 71/ 45/ 
26% 
I: -0,49* 
C: -0,38 
 
No 
differences 
between both 
groups 

(Smolen et 
al., 
2016)RCT 

RCT Multicentre, 
worldwide 

Patients with 
RA and 
prognostic 
factors for 
severe 
disease 
progression 
 
N=908, 79% 
female, mean 
age 53,2 
years, mean 
disease 
duration 5,9 
years 

104 
weeks 

Certolizumab 
pegol (400 mg 
weeks 0, 2, 4 
then 200 mg 
once every 2 
weeks), in 
combination 
with MTX 

Adalimumab 
(40 mg once 
every 2 
weeks), in 
combination 
with MTX 
 
After 12 
weeks, 
participants in 
both groups 
were 
classified as 
responder or 
non-
responder. 
Non-
responders 
were then 
switched to 
the other TNF 
inhibitor 

ACR20 after 
12 weeks 
 
DAS28-ESR 
LDA after 104 
weeks 
 
HAQ-DI after 
104 weeks 

I: 69% 
C: 71% 
 
 
I: 35% 
C: 33% 
 
 
 
I: -0,62 
C: -0,72 

(G. 
Burmester, 
Y. Lin, et al., 
2016) 

RCT, 
phase 
III 

Multicentre, 
86 centres in 
Europe, Israel, 
Russia, South 

Patients with 
active RA who 
should not 
continue 

24 
weeks 

Sarilumab 200 
mg every 
other week 
plus placebo 

Adalimumab 
40 mg every 
other week 
plus placebo 

Least squares 
mean change 
DAS28-ESR 
from baseline 

I: -3,28* 
C: -2,20 
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Africa, South 
Korea and the 
USA 

treatment 
with MTX due 
to intolerance 
or inadequate 
response 
 
N=369, 83,2% 
female, mean 
age 52,3 
years, mean 
disease 
duration 7,4 
years 

 
ACR 20/ 50/ 
70 
 
 
 
 
HAQ-DI 
 
 
FACIT-fatigue 
SF-36 physical 
component 

 
 
 
 
I: 71,7*/ 
45,7*/ 23,4*% 
C: 58,4/ 29,7/ 
11,9% 
 
I: -0,61* 
C: -0,43 
 
I: 10,2 
C: 8,4 
 
I: 8,7* 
C: 6,1 

(Pavelka et 
al., 2017) 

RCT Multicentre, 
19 countries 

Patients with 
moderate to 
severe RA 
despite MTX 
therapy 
received 
etanercept for 
24 weeks. 
Patients who 
achieved LDA, 
were 
randomised 
 
N 
randomised=3
46, 84,3% 
female, mean 
age 46,7 
years, mean 
symptom 
duration  8,2 
years 

52 
weeks 
in 
total 
(24 
weeks 
open 
lablel, 
and 
24 
weeks 
RCT) 

Etanercept 50 
mg weekly 
subcutaneous 
injection plus 
oral MTX with 
or without 
other 
csDMARDs 

Placebo plus 
oral MTX with 
or without 
other 
csDMARDs 

DAS28-ESR 
 
Pain VAS 
 
 
HAQ-DI 
 
 
EuroQoL total 
index 

I: 3,3* 
C: 4,1 
 
I:24,0* 
C: 33,8 
 
I: 0,6* 
C: 0,9 
 
I: 0,7* 
C: 0,6 

(G. 
Burmester 
et al., 2017) 

RCT Multicentre MTX-naïve 
patients with 
early 
progressive 
RA 
 
N=1157, 
78,3% female, 
mean age 
50,1 years, 
mean disease 
duration 0,45 
years 

2 
years 

I1: 8mg/kg 
TCZ+MTX 
I2: 4 mg/kg 
TCZ+MTX 
I3: 8 mg/kg 
TCZ+ placebo 

Placebo+ MTX CDAI 
remission 
 
 
 
ACR/EULAR 
Boolean 
remission 

I1: 37,9% 
I2: 27,8% 
I3:32,5% 
C: 20,2% 
 
I1: 23,1% 
I2: 17,0% 
I3: 19,2% 
C: 10,1% 

(P Emery et 
al., 2016) 

RCT Multicentre Patients with 
active RA, 
MTX-naïve 
 
N=637, 82,9% 
female, mean 
age 49,5 
years, mean 
disease 
duration 3,5 
years 

5 
years 

I1: 
Golimumab 
100 mg every 
4 weeks + 
placebo 
I2: 
Golimumab 
50 mg every 4 
weeks + MTX 
I3: 
Golimumab 

Placebo every 
4 weeks + 
MTX 

ACR 20/ 50/ 
70 
 
 
 
 
 
 
Improvement 
from baseline 
HAQ 

I1:73,6/ 52,2/ 
37,1% 
I2:71,7/ 55,3/ 
35,8% 
I3:78,0/ 61,0/ 
40,9% 
C:68,1/ 50,0/ 
38,1% 
 
I1: 0,70 
I2: 0,65 
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100 mg every 
4 weeks + 
MTX 

I3: 0,80 
C:0,68 

(Takeuchi 
et al., 2017) 

RCT Multicentre, 
Japan 

Patients with 
active RA 
despite prior 
DMARDs 
 
N= 316, 81,8% 
female, mean 
age 52,3 
years, mean 
disease 
duration 8,9 
years 

120 
weeks 

I1: 
Golimumab 
50 mg at 
baseline and 
every 4 weeks 
thereafter 
I2: 
Golimumab 
100 mg at 
baseline and 
every 4 weeks 
thereafter 

Placebo at 
baseline and 
every 4 weeks 
thereafter. At 
week 16, 
patients were 
crossed over 
to golimumab 
50 mg 

ACR 20/ 50/ 
70 
 
 
 
 
 
Improvement 
from baseline 
in HAQ-DI 

I1:87/ 73,9/ 
56,5% 
I2: 89,5/ 74,4/ 
44,2% 
C: 86,1/ 69,4/ 
47,2 
 
I1: 0,56 
I2: 0,58 
C: 0,47 

(Y Tanaka 
et al., 2016) 

RCT Multicentre, 
Japan 

Patients with 
active RA 
despite MTX 
treatment 
 
N= 261, 85,9% 
female, mean 
age 50,5 
years, mean 
disease 
duration 8,5 
years 

156 
weeks 

I1: 
Golimumab 
50 mg in 
combination 
with MTX 
I2: golimumab 
100 mg in 
combination 
with MTX 
Both were 
administered 
at baseline 
and every 4 
weeks 
thereafter 

Placebo in 
combination 
with MTX 
 
At week 24, 
all patients 
receiving 
placebo were 
switched to 
golimumab 50 
mg 

ACR 20/ 50/ 
70 
 
 
 
 
 
Improvement 
from baseline 
in HAQ-DI 

I1: 94,1/ 88,2/ 
67,6% 
I2: 89,5/ 81,6/ 
57,9% 
C: 97,1/ 79,4/ 
61,8% 
 
I1: 0,75 
I2: 0,71 
C: 0,54 

(Ghiti 
Moghadam 
et al., 2016) 

RCT Multicentre, 
the 
Netherlands 

Patients with 
established 
RA who are in 
remission or 
have stable 
low disease 
activity 
 
N=819, 67% 
female, mean 
age 60 years, 
mean disease 
duration 11,7 
years 

52 
weeks 

Patients stop 
with their 
TNFi. All other 
medication 
were left at 
the discretion 
of the treating 
rheumatologis
t. In case of 
disease flare, 
TNFi 
treatment 
could be 
restarted 

Patients 
continue 
treatment 
with their 
TNFi. All other 
medications 
were left at 
the discretion 
of the treating 
rheumatologis
t. In case of 
disease flare, 
TNFi 
treatment 
could be 
switched 

Flare rate: 
experienced a 
flare within 6/ 
12 months 
 
 
Regained 
disease 
control 

I: 40,1*/ 
51,2*% 
C: 11,9/ 18,2% 
 
47,5% of 
patients in the 
stop group 
restarted 
their TNFi 
after 
experiencing 
a flare. The 
median time 
to regained 
LDA or 
remission 
upon flare 
was 12 weeks 
and 14 weeks 
respectively 

* p-value <0,05; SHS: Sharp-van der Heijde score; SF-36: 36-item Short Form; PCS: physical component score; MCS: mental component 5 
score. 

 

  



 

60 
Conceptrichtlijn Medicamenteuze behandeling van Reumatoïde Artritis 
Commentaarfase mei 2019 

Exclusietabel 5 

Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel 
Auteur en jaartal Redenen van exclusie 

(Akdemir et al., 2018) Populatie bestond niet alleen uit patiënten met RA 

(Akdemir et al., 2016) Betreft studie over treat-to-target behandelstrategie 

(Akiyama, Kaneko, Kondo, & Takeuchi, 2016) Geen RCT 

(D Aletaha et al., 2017) Betreft nog niet geregistreerd middel sirukumab 

(Beals et al., 2017) Betreft afwijkende uitkomstmaten 

(Bingham et al., 2015) Open label extensie studie 

(Blanco et al., 2017) Betreft nog niet geregistreerd middel secukinumab 

(Bouman et al., 2017) Open-label extensie studie 

(G. Burmester, A. Rubbert-Roth, et al., 2016) Vergelijking betreft tocilizumab intraveneus versus 

subcutaan 

(Carubbi et al., 2016) Populatie bestond ook uit patiënten met een ander 

diagnose dan RA 

(Chen et al., 2016) Interventie betreft een biosimilar 

(Combe et al., 2016) Post-hoc analyse 

(Dougados, Van Der Heijde, Brault, Koenig, & Logeart, 2014) Post-hoc analyse 

(Dumitru et al., 2016) In beide armen mogelijk dezelfde bDMARD 

(Durez et al., 2017) Geen vergelijkingsarm 

(Edwards, A, Naisbett-Groet, & Kiely, 2017) Afbouw studie MTX 

(Gallo, Brock, Kerkmann, Kola, & Huizinga, 2016) Post-hoc analyse 

(Glinatsi et al., 2017) Betreft een studieprotocol 

(Gossec, Ahdjoudj, Alemao, & Strand, 2017) Post-hoc analyse 

(Heimans et al., 2016) Niet iedereen kreeg een anti-TNF 

(Huffstutter et al., 2017) Vergelijking betreft golimumab intraveneus versus 

subcutaan 

(Kaeley et al., 2016) Vergelijking betreft adalimumab en MTX hoog, versus 

adalimumab en MTX laag 

(Kavanaugh et al., 2016) Artritis psoriatica studie 

(E. C. Keystone et al., 2016) Stop studie MTX 

(Keystone et al., 2017) Post-hoc analyse 

(E. Keystone et al., 2016) Open label extensie studie 

(Kievit et al., 2016) Geen vergelijking tussen etanercept en adalimumab 

(Kivitz et al., 2016) Open label extensie studie 

(Kremer et al., 2016) Open label extensie studie 
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(Kuijper et al., 2016) Betreft afbouwen van conventionele DMARDs 

(l'Ami et al., 2017) Serumspiegel studie 

(Levitsky et al., 2016) Post-hoc analyse 

(Martin-Martin et al., 2017) Vergelijking met cytokines 

(Oba et al., 2017) Studie protocol 

(Ogata et al., 2017) Vergelijking tussen doseerinterval tocilizumab 

(Portier et al., 2017) Post hoc analyse 

(Quattrocchi et al., 2016) Betreft nog niet geregistreerd middel ofatumumab 

(J. S. Smolen, J. Y. Choe, N. Prodanovic, J. Niebrzydowski, I. Staykov, E. 

Dokoupilova, A. Baranauskaite, R. Yatsyshyn, M. Mekic, W. Porawska, H. 

Ciferska, K. Jedrychowicz-Rosiak, A. Zielinska, Y. Lee, et al., 2017) 

Interventie betreft een biosimilar 

(J. S. Smolen, J. Y. Choe, N. Prodanovic, J. Niebrzydowski, I. Staykov, E. 

Dokoupilova, A. Baranauskaite, R. Yatsyshyn, M. Mekic, W. Porawska, H. 

Ciferska, K. Jedrychowicz-Rosiak, A. Zielinska, J. Choi, et al., 2017) 

Interventie betreft een biosimilar 

(J. Smolen, S. Agarwal, et al., 2017) Betreft nog niet geregistreerde middelen ustekinumab en 

guselkumab 

(J. Smolen, S. Cohen, et al., 2017) Interventie betreft een biosimilar 

(Sode et al., 2017) Vergelijkt plasma microRNA 

(Strand et al., 2017) Post-hoc analyse 

(Tahir et al., 2017) Betreft nog niet geregistreerd middel secukinumab 

(Takeuchi et al., 2016) Betreft nog niet geregistreerd middel olokizumab 

(Y. Tanaka et al., 2016) Open label extensie studie 

(Tanaka et al., 2017) Observationele extensie studie 

(Teitsma, Jacobs, Welsing, Petho-Schramm, Borm, van Laar, et al., 2017) Betreft studie over treat-to-target behandelstrategie 

(Teitsma, Jacobs, Welsing, Petho-Schramm, Borm, Hendriks, et al., 2017) Betreft studie over treat-to-target behandelstrategie 

(Tlustochowicz et al., 2016) Betreft niet geregistreerd middel secukinumab 

(Van Vollenhoven, Wax, Li, & Tak, 2015) Betreft nog niet geregistreerd middel atacicept 

(Weinblatt, Fleischmann, et al., 2015) Open label extensie studie 

(Weinblatt, McInnes, et al., 2017) Betreft nog niet geregistreerd middel mavrilimumab 

(Weinblatt, Baranauskaite, et al., 2017) Interventie betreft een biosimilar 

(Weinblatt, Mease, et al., 2015) Betreft nog niet geregistreerd middel clazakizumab 

(Williams et al., 2016) Interventie betreft een biosimilar 

(Yoo et al., 2016) Interventie betreft een biosimilar 

(D. H. Yoo et al., 2017) Interventie betreft een biosimilar 

(D. Yoo, C.-H. Suh, et al., 2017) Interventie betreft een biosimilar 

(D. Yoo, N. Prodanovic, et al., 2017) Interventie betreft een biosimilar 
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Module 5 Targeted synthetic DMARDs 5 
 

Uitgangsvraag 

Wat is de plaats van targeted synthetic disease-modifying antirheumatic drugs  bij de behandeling van 
patiënten met reumatoïde artritis? 

 10 
Inleiding 
Targeted synthetic disease-modifying antirheumatic drug (tsDMARDS), ook wel Janus kinase (JAK)-remmers 

genoemd remmen de enzymen die de signaaltransductie verzorgen nadat cytokines aan cytokine receptoren 

binden. Er zijn 4 JAKs; JAK1, JAK2, JAK3 en TYk2. Recent (voorjaar 2017) zijn binnen Nederland twee tsDMARDs 

beschikbaar gekomen, tofacitinib en baricitinib. Tofacitinib remt met name JAK1 en JAK3, baricitinib met name 15 

JAK1 en JAK2. Deze middelen worden oraal gegeven en door het remmen van de cytokine-cytokine receptor 

geïnduceerde signaal transductie worden de effecten van verhoogde pro-inflammatoire cytokine productie 

geremd. Dit betekent dat naast het wegvangen van cytokinen door  antilichamen of fusie-eiwitten er nu ook orale 

middelen zijn die de effecten van te hoge cytokine productie in reumatoïde artritis (RA) kunnen remmen. 

 20 
Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse verricht naar de 

volgende zoekvraag (vragen): 

Wat is de effectiviteit van tsDMARDs in vergelijking met een andere DMARD bij patiënten met RA? 

 25 
Relevante uitkomstmaten 
De werkgroep achtte ziekteactiviteit, functie en radiologische schade voor de besluitvorming kritieke 

uitkomstmaten; en patiënt gerapporteerde uitkomstmaten (PROMs) zoals pijn en moeheid voor de 

besluitvorming belangrijke uitkomstmaten. 

De werkgroep definieerde niet a priori de genoemde uitkomstmaten, maar hanteerde de in de studies gebruikte 30 

definities.  

 
Zoeken en selecteren (Methode) 
In de databases Medline (via OVID), Embase (via Embase.com) en de Cochrane CENTRAL Library (via Wiley) is op 

18-12-2017 met relevante zoektermen gezocht naar relevante randomized controlled trials (RCTs). De 35 

zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad Verantwoording. De gecombineerde literatuurzoekactie 

leverde na ontdubbeling 8546 treffers op. 

Studies werden geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria:  

- Patiënten: Volwassen patiënten met een diagnose RA 
- Interventie: Behandeling met een tsDMARD (tofacitinib, baricitinib), mono of in combinatie met csDMARDs 40 
- Controle: In vergelijking met een andere DMARD (bDMARD), csDMARD) 
- Uitkomsten: ziekteactiviteit, functie, radiologische schade, PRO’s 
- Studie design: gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek 

 

Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie 19 studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van de 45 

volledige tekst, werden vervolgens 11 studies geëxcludeerd (zie exclusietabel onder het tabblad Verantwoording), 

en 8 artikelen op basis van 6 studies definitief geselecteerd. 
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De belangrijkste studiekarakteristieken en resultaten zijn opgenomen in de evidencetabellen. De beoordeling van 5 

de individuele studieopzet (risk of bias) is opgenomen in de risk of bias (RoB) tabellen. 

Samenvatting literatuur 
 

Beschrijving Tofacitinib 
We updated the body of evidence described in the European League Against Rheumatism (EULAR) 10 

recommendations published in 2016 (Chatzidionysiou et al., 2017; J. S. Smolen et al., 2017). The EULAR 

recommendations states that tofacitinib is effective and safe in the short term (level of evidence (LOE): 1A). In our 

update, we found 2 new studies on tofacitinib. Conaghan et al performed an RCT with Methotrexate (MTX)-naïve 

patients with early active RA (Conaghan et al., 2016). They compared two interventions (Tofacitinib 10mg 2d1, 

and tofacitinib 10mg 2d1 + MTX) to MTX with placebo. The second study on tofacitinib describes the evaluation 15 

of an RCT with PROMs  in which tofacitinib 10mg 2d1, and tofacitinib 5mg 2d1 are compared to placebo (V. 

Strand et al., 2017). 

 
Resultaten tofacitinib 

Disease activity 20 
Results from our update as well as the EULAR recommendations show positive effects of tofacitinib on disease 

activity. The effectiveness of tofacitinib has been studied among patients who are MTX, csDMARD or bDMARD 

inadequate responders (Chatzidionysiou et al., 2017). All four studies included in the EULAR recommendations 

show a significant difference after 3 or 6 months of follow up between the intervention and control condition, on 

the American College of Rheumatology (ACR)20 classification criteria. In three studies tofacitinib was prescribed 25 

in combination with MTX or csDMARDs, and one in monotherapy. Tofacitinib was given in 2 different doses, 10mg 

twice daily, or 5mg twice daily. Although 10mg twice daily is more effective compared to placebo, the difference 

between 5 and 10mg twice daily is marginal.  

Tofacitinib for DMARD naïve or MTX naïve patients shows unstable results. In the ORAL start study, tofacitinib is 

effective on ACR70 classification criteria compared to MTX (Lee et al., 2014). In the study by Conaghan et al, 30 

tofacitinib in combination with MTX is effective on ACR50 criteria, but not on ACR20 and ACR70 criteria 

(Conaghan et al., 2016). 

 
Bewijskracht van de literatuur 
Op basis van de beschikbare literatuur wordt geconcludeerd dat er bewijs van hoge kwaliteit is dat tofacitinib in 35 

combinatie met MTX effectief is bij patiënten met onvoldoende response op MTX/ csDMARDs, op de korte 

termijn. 

Er is bewijs van matige kwaliteit dat tofacitinib monotherapie effectief is bij patiënten met onvoldoende response 

op MTX/csDMARDs. De bewijskracht is met 1 niveau verlaagd vanwege het geringe aantal patiënten. 

Er is bewijs van lage kwaliteit dat tofacitinib, in combinatie met MTX of als monotherapie, effectief is bij patiënten 40 

die niet eerder met MTX behandeld zijn. De bewijskracht is met 2 niveaus verlaagd vanwege inconsistentie van de 

resultaten en het geringe aantal patiënten. 
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Hoog  GRADE 

Tofacitinib in combinatie met MTX is effectief op ziekteactiviteit, bij patiënten met 

onvoldoende response op MTX of andere csDMARDs, op korte termijn 

Bronnen: (Chatzidionysiou et al., 2017) 

 5 

Matig  GRADE 

Tofacitinib als monotherapie is effectief voor patiënten met onvoldoende response op MTX 

of andere csDMARDs 

Bronnen: (Chatzidionysiou et al., 2017) 

 

Laag  GRADE 

Gebrek in aantal studies maakt dat er vergelijkbare effectiviteit moet worden geclaimd van 

mono- of combinatietherapie met tofacitinib bij patiënten die niet eerder met MTX 

behandeld zijn 

Bronnen: (Chatzidionysiou et al., 2017; Conaghan et al., 2016) 

 

PROMs 
Multiple studies included the outcome function, which was measured with the Health Assessment Questionnaire 

(HAQ) (Chatzidionysiou et al., 2017; V. Strand et al., 2017). All these studies showed the effectiveness of 10 

tofacitinib for patients who are MTX/ Tumor necrosis factor inhibitor (TNFi)/ csDMARD or bDMARD inadequate 

responders. Tofacitinib was given as combination therapy in all studies except one. Several studies were 

performed in which other PROMs were measured (Chatzidionysiou et al., 2017; V. Strand et al., 2017). It was 

shown that tofacitinib was effective on pain and fatigue for patients who respond inadequately to MTX/ TNFi/ 

bDMARD/ csDMARD. Tofacitinib was given as combination therapy in all studies except one. 15 

 
Bewijskracht van de literatuur 
Op basis van de beschikbare literatuur wordt geconcludeerd dat er bewijs van hoge kwaliteit is dat tofacitinib in 

combinatie met csDMARDs effectief is op functie, pijn en moeheid bij patiënten met onvoldoende response op 

MTX/ overige csDMARDs/ bDMARDs. 20 

Er is bewijs van lage kwaliteit dat tofacitinib monotherapie effectief is op functie, pijn en moeheid. De 

bewijskracht is met 2 niveaus verlaagd vanwege het geringe aantal patiënten. 

 

Hoog  GRADE 

Tofacitinib als combinatietherapie met csDMARDs is effectief op functie, pijn en moeheid, bij 

patiënten met onvoldoende response op MTX/ overige csDMARDs/ bDMARDs 

Bronnen: (Chatzidionysiou et al., 2017; V. Strand et al., 2017) 

 

Laag  GRADE 

De effectiviteit van tofacitinib monotherapie op functie, pijn en moeheid is onvoldoende 

aangetoond. 

Bronnen: (Chatzidionysiou et al., 2017) 

 25 
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Beschrijving baricitinib 5 
On baricitinib, the EULAR recommendations states that baricitinib is effective and safe in the short term (LOE: 

1A). We found 4 studies on baricitinib. Dougados et al performed an RCT in bDMARD naïve patients with 

inadequate response to ≥1 csDMARD, in which they compared 4mg baricitinib or 2mg baricitinib to placebo 

(Dougados et al., 2017). Baricitinib or placebo was added to any stable background therapy. Genovese et al 

performed an RCT with patients with an inadequate response or intolerance to TNFi. They compared either 10 

baricitinib 4mg or baricitinib 2mg to placebo. Baricitinib or placebo was added to any stable background therapy. 

In an RCT in Japanese centres, patients with moderate to severe active RA despite stable treatment with MTX 

were included. They randomized participants to one of four interventions (baricitinib 1mg + MTX, baricitinib 2mg 

+ MTX, baricitinib 4mg + MTX, baricitinib 8mg + MTX), or to placebo + MTX (Tanaka et al., 2016). Finally, Keystone 

et al performed an RCT with patients with active RA and an inadequate response to MTX (P. Taylor et al., 2017). 15 

Participants were randomized to either baricitinib 4mg once daily, adalimumab 40mg every other week, or 

placebo until 24 weeks followed by baricitinib. After 12 weeks of follow up, the intervention groups were 

compared to the placebo group. After 52 weeks of follow up, both intervention groups were compared.      

 
Disease activity 20 
In the four studies on baricitinib identified in our update, baricitinib as combination therapy was compared to 

placebo with MTX, or in one study ADA with MTX (Dougados et al., 2017; Genovese, Kremer, et al., 2016; Tanaka 

et al., 2016; P. Taylor et al., 2017). Patients in these studies were either MTX, bDMARD or csDMARD inadequate 

reponders. All studies showed that baricitinib was more effective on ACR20 criteria than placebo after a follow up 

of 12 weeks. In one study, it was even shown that baricitinib was more effective on ACR20 criteria than 25 

adalimumab after 12 weeks of follow up, although the difference between both groups was not as large as 

compared to the placebo group (70% in baricitinib group vs 61% in adalimumab group vs 40% in placebo group). 

In the EULAR recommendations, one study was included in which baricitinib as monotherapy was given to 

DMARD naïve patients. ACR20 criteria after 24 weeks show a significant difference between intervention and 

control group (77% vs 62%)(Chatzidionysiou et al., 2017). 30 

 
Bewijskracht van de literatuur 
Op basis van de beschikbare literatuur wordt geconcludeerd dat er bewijs van hoge kwaliteit is dat baricitinib 

combinatie therapie effectief is bij patiënten met onvoldoende response op MTX of andere csDMARDs, op de 

korte termijn. 35 

Er is bewijs van lage kwaliteit dat baricitinib combinatie therapie effectiever is dan adalimumab bij patiënten met 

onvoldoende response op MTX. De bewijskracht is met 2 niveaus verlaagd vanwege het geringe aantal patiënten. 

Er is bewijs van lage kwaliteit dat baricitinib monotherapie effectief is bij patiënten die niet eerder csDMARDs 

gebruikten. De bewijskracht is met 2 niveaus verlaagd vanwege het geringe aantal patiënten en 

extrapoleerbaarheid van de resultaten. 40 
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Hoog  GRADE 

Baricitinib combinatietherapie is effectief op ziekteactiviteit voor patiënten met onvoldoende 

response op MTX of andere csDMARDs, op korte termijn 

Bronnen: (Chatzidionysiou et al., 2017; Dougados et al., 2017; Genovese, Kremer, et al., 2016; 

Tanaka et al., 2016) 

 5 

Laag  GRADE 

Baricitinib combinatietherapie is even effectief als combinatietherapie met adalimumab, bij 

patiënten met onvoldoende response op MTX 

Bronnen: (Keystone et al., 2017; P. Taylor et al., 2017) 

 

Laag  GRADE 

De effectiviteit van baricitinib monotherapie is onvoldoende aangetoond voor patiënten die 

niet eerder csDMARDs gebruikten. 

Bronnen: (Chatzidionysiou et al., 2017) 

 

PROMs 
Function (Health assessment questionnaire (HAQ)) was analysed in two studies (Keystone et al., 2017; J. Smolen 

et al., 2017). In a population with an inadequate response to TNF inhibitors, baricitinib combination therapy was 10 

effective on function (HAQ) after 12 weeks of follow up. In patients with an inadequate response to MTX, 

baricitinib combination therapy was effective on function (HAQ) after 12 weeks of follow up. Baricitinib 

combination therapy was also effective on function after 52 weeks, when compared to ADA.  

Other PROMs were analysed in two studies (Keystone et al., 2017; J. Smolen et al., 2017). In a population with 

inadequate response to TNF inhibitors, baricitinib combination therapy was effective on pain (visual analogue 15 

scale (VAS) after 12 weeks of follow up. In another study, baricitinib was effective after 52 weeks of follow up, on 

pain and patient’s global assessment of disease activity, when compared to adalimumab. 

 
Bewijskracht van de literatuur 
Op basis van de beschikbare literatuur wordt geconcludeerd dat er bewijs van lage kwaliteit is dat baricitinib 20 

monotherapie effectief is op functie en pijn bij patiënten met onvoldoende response op MTX of bDMARDs. De 

bewijskracht is met 2 niveaus verlaagd vanwege het geringe aantal patiënten. 

Er is bewijs van lage kwaliteit dat baricitinib effectief is op functie, pijn en ziekteactiviteit volgens de patiënt, in 

vergelijking met ADA. De bewijskracht is met 2 niveaus verlaagd vanwege het geringe aantal patiënten. 

 25 

Laag  GRADE 

De effectiviteit van baricitinib op functie en pijn is onvoldoende aangetoond voor patiënten 

met onvoldoende response op MTX of bDMARDs 

Bronnen: (J. Smolen et al., 2017) 

 

Laag  GRADE 

De effectiviteit van baricitinib op functie, pijn en ziekteactiviteit volgens de patiënt is 

onvoldoende aangetoond wanneer vergeleken met adalimumab. 

Bronnen: (Keystone et al., 2017) 
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Overwegingen  5 
Op basis van de literatuur blijkt dat beide tsDMARDs een bewezen effect hebben op de ziekteactiviteit en PROMs 

bij volwassen patiënten met reumatoïde artritis. Lange termijn studies laten een blijvend effect zien.  

In de EULAR richtlijn voor de behandeling van RA worden de tsDMARDs naast de bDMARDs geplaatst. Er is 1 

“head to head” vergelijking met adalimumab, waaruit blijkt dat de effectiviteit van baricitinib vergelijkbaar of 

mogelijk iets beter is. 10 

Op dit moment is er op basis van de literatuur geen uitspraak te doen over de exacte plaats van de tsDMARDs in 

de behandelstrategie van reumatoïde artritis.  

De tsDMARDs worden qua prijs ingeschaald bij de bDMARD, en behoren daarmee tot de dure geneesmiddelen 

waarvoor lokaal per ziekenhuis een budget is.  

Wat betreft bijwerkingen: de meeste voorkomende bijwerkingen zijn infecties, met name luchtweginfecties. Een 15 

significant verhoogd risico op herpes infecties werd gevonden, RR 3.1 (Chatzidionysiou et al., 2017). 

De meest voorkomende laboratoriumafwijkingen zijn een milde daling van neutrofielen en lymfocytenaantal bij 

tofacitinib en daling hemoglobine (Hb) bij baricitinib.  

Het is niet uitgesloten dat met name baricitinib geassocieerd is met een verhoogde kans op veneuze 

tromboembolie (VTE)(i.e. diep veneuze trombose en longembolie). Derhalve wordt geadviseerd om baricitinib (en 20 

mogelijk ook tofacitinib) voorzichtig te gebruiken bij patiënten met risicofactoren VTE zoals een hogere leeftijd, 

obesitas, een voorgeschiedenis met VTE of bij patiënten die chirurgie ondergaan en worden geïmmobiliseerd 

(Verden, Dimbil, Kyle, Overstreet, & Hoffman, 2018).  

Verder zijn er verhogingen van bloedlipiden bij met baricitinib- alsook tofacitinib- behandelde patiënten gemeld. 

Een eventueel effect van deze verhoogde lipideparameters op de cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit is 25 

niet vastgesteld. 

In de praktijk wordt momenteel ervaring opgedaan met deze nieuwe groep middelen. Aan de hand hiervan, op 

basis van gegevens over veiligheid uit lange termijn observationele studies zal de plaats van de tsDMARDs verder 

worden bepaald.  

Daarbij kunnen andere specifieke overwegingen een rol spelen om dit middel een plaats te geven, zoals het 30 

voordeel van orale toediening. Hierbij verwijzen wij ook naar het NVR standpunt: Indicatie en behandeling met 

tsDMARDs (Huizinga & Nurmohamed, 2018). 

 
Plaats in de behandeling: 

De tsDMARDs kunnen worden ingezet na falen van een bDMARD of na een 2e csDMARD. Gezien de uitgebreide 35 

ervaring met TNF-alfa-blokkers worden die over het algemeen als eerste ingezet na falen csDMARD, daarna een 

ander bDMARD of een tsDMARD.  
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Specifieke Nederlandse situatie Nvt 

Patiëntvoorkeur De orale toedieningswijze van de tsDMARDs  kan een belangrijk voordeel betekenen voor 

de langere termijn ten aanzien van therapie-adherentie en uiteindelijk behaalde effect 

Voorkeur vanuit eerstelijn Nvt 

Veiligheidsaspecten Er worden iets vaker herpes of andere virale /schimmelinfecties gezien bij gebruik van 

Baricitinib/Tofacitinib; de betekenis hiervan voor de alledaagse praktijk bij verouderende 

populaties zal nog moeten blijken 

Effecten op cardiovasculaire uitkomsten zijn nog onderwerp van studie 

Bij patiënten met een verhoogd risico op veneuze trombo-embolie moet behandeling met 

tsDMARDs goed worden afgewogen 

Overige aspecten waaronder financiële De prijsstelling van de tsDMARDs is momenteel dermate hoog dat dit een belangrijke 

barrière vormt op te hoge prioritering dan wel positionering als eerste keus; bij 

significante verandering in prijsstelling is wellicht een eerste keuspositie in specifieke 

subgroepen voorstelbaar. 

De effectiviteit van tsDMARDs na falen op IL6-remmers /een eerdere tsDMARD is 

onbekend 

 5 

Aanbeveling 

Indien het behandeldoel niet is bereikt met een csDMARD strategie, wordt behandeling met een tsDMARD 

aanbevolen. De keuze van het middel wordt bepaald door patiëntfactoren, bestaande ervaring en kosten 

 
Na falen op een bDMARD wordt switchen naar een ander bDMARD (inclusief een tweede TNF-alfa-blokker) of 

tsDMARD aanbevolen 
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Evidencetabellen 5 

Risk of bias tabel 
Study 

reference 

Random 

sequence 

generation 

Allocation 

concealment 

Blinding of 

participants 

and 

personnel 

Blinding of 

outcome 

assessment 

Incomplete 

outcome data 

Other bias Selective 

reporting 

(Conaghan et 

al., 2016) 

L ? L L L L L 

(Dougados et 

al., 2017) 

L ? L L L Study 

designed by 

industry 

L 

(Genovese, 

Kremer, et al., 

2016; J. 

Smolen et al., 

2017) 

L ? L L L Study 

designed by 

industry 

L 

(V. Strand et 

al., 2017) 

L ? L L L Study 

designed by 

industry 

L 

(Tanaka et al., 

2016) 

L L L L L L L 

(Keystone et 

al., 2017; P. C. 

Taylor et al., 

2017) 

L ? L L L Study 

designed by 

industry 

L 

 

Evidence tabel 
Study 
reference 

Study 
type 

Setting Patient characteristics Follow 
up 

Intervention Control Outcomes Results 

(Conaghan 
et al., 
2016) 

Phase 
2 RCT 

Multicentre, 
Central and 
Latin 
America, 
Europe and 
the USA 

MTX-naïve adult 
patients with early 
active RA and 
synovitis in an index 
wrist or hand 
 
N=109, 83% female, 
mean age 48,8 years, 
mean disease 
duration 0,73 years 

12  
months 

I1:Tofacitinib 
10 mg 2d1 
with MTX 
 
I2:Tofacitinib 
10 mg 2d1 
with placebo 
 

MTX 
with 
placebo 

Van der 
Heijde mTSS 
 
 
ACR20/50/ 
70 

I1: 0,85 
I2: -0,15* 
C: 1,36 
 
I1:83/66*/29% 
I2:67/50/33% 
C:57/35/24% 

(Dougados 
et al., 
2017) 

Phase 
3 RCT 

Multicentre, 
22 countries 

bDMARD-naïve 
patients with 
inadequate response 
or intolerance to ≥1 
csDMARD 
 
N=684, 82% female, 
mean age 52 years, 
mean disease 
duration 8 years 

12 and 
24 
weeks 

I1: Baricitinib 
4 mg 
I2: Baricitinib 
2 mg 
 
Intervention 
as well as 
placebo 
treatment 
were added 
to to any 
stable 
background 
therapies 

Placebo ACR20 at 12 
weeks 
 
 
LS mean 
change 
mTSS at 24 
weeks 

I1:62%* 
I2:59%* 
C:39% 
 
I1: 0.15* 
I2: 0.33* 
C: 0.70 
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(Genovese, 
Kremer, et 
al., 2016; J. 
Smolen et 
al., 2017) 

Phase 
3 

Multicentre, 
24 countries 

Patients with 
inadequate response/ 
intolerance to TNFi 
 
N=527, 82% female, 
mean age 56 years, 
mean disease 
duration 14 years 

12 
weeks 

I1: Baricitinib 
4 mg 
 
I2: Baricitinib 
2 mg 
 
Intervention 
as well as 
control 
treatment 
were added 
to therapies 
patients were 
already 
receiving 

Placebo ACR20 
 
 
 
HAQ-DI 
 
 
 
Pain (VAS) 

I1:55%* 
I2:48%* 
C:27% 
 
I1:-0,41* 
I2: -0,37* 
C:-0,17 
 
I1:-22,3* 
I2:-17,1* 
C:-8,8 

(V. Strand 
et al., 
2017) 

Phase 
3 

Multicentre Patients with active 
RA and inadequate 
response to ≥ 
csDMARD or bDMARD 
 
N=792, 77,4-83,8% 
female, mean age 52 
years, mean disease 
duration 8,1-9,9 years 

12 
weeks 

I1: Tofacitinib 
10 mg 2d1 
 
I2: Tofacitinib 
5 mg 2d1 
 
Both were 
given in 
combination 
with 
csDMARDs 

Placebo Pain 
 
 
 
HAQ-DI 
 
 
 
Fatigue 
(FACIT-F) 

I1:-26,8* 
I2:-24,2* 
C:-11,4 
 
I1:-0,56* 
I2:-0,46* 
C:-0,21 
 
I1:6,9* 
I2:5,8* 
C:2,1 

(Tanaka et 
al., 2016) 

Phase 
2B 

Multicentre, 
Japan 

Patients with 
moderate to severe 
active adult-onset RA 
despite stable 
treatment with MTX. 
 
N=145, 81,4% female, 
mean age 54 years, 
mean disease 
duration 6 years 

12 
weeks 

I1: Baricitinib 
1mg QD + 
MTX 
 
I2: Baricitinib 
2mg QD + 
MTX 
 
I3: Baricitinib 
4mg QD + 
MTX 
 
I4: Baricitinib 
8mg QD + 
MTX 

Placebo 
+ MTX 

ACR20 
 
 
 
 
 
ACR50 
 
 
 
 
 
ACR70 

I1:70%* 
I2:83%* 
I3:70%* 
I4:86%* 
C:31% 
 
I1:35%* 
I2:48%* 
I3:58%* 
I4:56%* 
C: 8% 
 
I1:13%* 
I2:32% 
I3:34%* 
I4:20%* 
C:0% 

  5 
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(Keystone 
et al., 
2017; P. C. 
Taylor et 
al., 2017) 

Phase 
3 

Multicentre, 
26 countries 

Patients with active 
RA, inadequate 
response to MTX 
 
N=1307, 77,1% 
female, mean age 53 
years, mean disease 
duration 10 years 

52 
weeks 
 
At 12 
weeks, 
both 
interven
tion 
groups 
were 
compar
ed with 
placebo. 
After 52 
weeks, 
I1 was 
compar
ed to I2. 

I1: Baricitinib 
4mg OD 
 
I2: 
adalimumab 
40mg Q2W 

Placebo 
until 24 
weeks, 
then 
switche
d to 
baricitin
ib 

ACR20 12 
wks 
 
 
ACR20 at 52 
wks 
HAQ-DI 12 
wks 
 
 
HAQ-DI at 
52 weeks 
 
Pain at 52 
weeks 
 
Patient’s 
assessment 
of disease 
activity at 52 
weeks 

I1: 70%* 
I2: 61%* 
C: 40% 
 
I1: 70%* 
I2: 60% 
I1: -0,68* 
I2: -0,55* 
C: -0,33 
 
I1: -0,77* 
I2: -0,66 
 
I1: -36,1* 
I2: -30,3 
 
I1: -36,3* 
I2: -30,3 

* p-value <0,05. OD: once daily, Q2W: every other week 5 

 

Exclusietabel 

Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel 
Auteur en jaartal Redenen van exclusie 

Burgos-Vargas 2017(Burgos-

Vargas et al., 2017) 

Review naar effectiviteit van Tofacitinib. De 4 geïncludeerde studies zijn al afzonderlijk geïncludeerd. 

Charles-Schoeman 2016 

(Charles-Schoeman et al., 2016) 

Review van eerder afzonderlijk geïncludeerde studies 

Charles-Schoeman 2017 

(Charles-Schoeman et al., 2017) 

Post-hoc analyse 

Cohen 2016 (Cohen et al., 

2016) 

Post-hoc analyse 

Fleischmann 2016 

(Fleischmann et al., 2016) 

Review van eerder afzonderlijk geïncludeerde studies 

Genovese 2016 (Genovese, 

Vollenhoven, et al., 2016) 

Extensie studie 

Gottenberg 2016 (Gottenberg 

et al., 2016) 

Gaat niet over targeted synthetic DMARDs 

(V Strand et al., 2016) Studie al eerder geïncludeerd voor de Europese richtlijn 

Wallenstein 2016 (Wallenstein 

et al., 2016) 

Studie al eerder geïncludeerd voor de Europese richtlijn 

Winthrop 2016 (Winthrop et 

al., 2016) 

Effectiviteit ten aanzien van pneumococcal titres. responses 

Yamanaka 2016 (Yamanaka et 

al., 2016) 

Extensie studie 
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Module 6 Biosimilars 5 

 
Uitgangsvraag 
Wat is de plaats van biosimilars bij de behandeling van patiënten met reumatoïde artritis? 

Inleiding 
Biological disease-modifying antirheumatic drugs (bDMARDs) zijn, sinds hun opkomst, een belangrijke groep 10 

geneesmiddelen binnen de reumatologie. Het zijn effectieve middelen, maar de kosten zijn hoog. Van een aantal 

bDMARDs is het patent verlopen, waardoor de biological (originator) mag worden gereproduceerd door andere 

farmaceuten. Het reproduceren van een bDMARD is ingewikkeld omdat de medicijnen uit menselijke en/of 

dierlijke eiwitten bestaan. Doordat de synthese van de eiwitten in levende cellen plaatsvindt, zijn de bDMARD en 

biosimilar (reproductie van de bDMARD) nooit helemaal identiek. Omdat biosimilar (bsDMARD) geneesmiddelen 15 

niet identiek zijn aan de originator, wordt elk biosimilar geneesmiddel apart beoordeeld. Het belangrijkste 

onderdeel van de beoordeling is een vergelijking tussen de bsDMARD en originator; er moet worden aangetoond 

dat er geen sprake is van significante verschillen in kwaliteit, veiligheid en effectiviteit. Door de introductie van 

bsDMARDs is er sprake van marktwerking hetgeen invloed heeft op de prijs van de biological originator en 

bsDMARD. Hierdoor zal afhankelijk van de onderhandelingen met de fabrikant soms de originator en soms de 20 

bsDMARD goedkoper zijn.  

Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse verricht naar de 

volgende zoekvraag (vragen): 

Zijn bsDMARDs gelijkwaardig aan de oorspronkelijke bDMARD qua effectiviteit, veiligheid en kwaliteit? 25 
 

Relevante uitkomstmaten 
De werkgroep achtte ziekteactiviteit, functie en radiologische schade voor de besluitvorming kritieke 

uitkomstmaten; en patiënt gerapporteerde uitkomstmaten (PROMs) zoals pijn moeheid voor de besluitvorming 

belangrijke uitkomstmaten. 30 

De werkgroep definieerde niet a priori de genoemde uitkomstmaten, maar hanteerde de in de studies gebruikte 

definities.  

 
Zoeken en selecteren (Methode) 
In de databases Medline (via OVID), Embase (via Embase.com) en de Cochrane CENTRAL Library (via Wiley) is op 35 

18-12-2017 met relevante zoektermen gezocht naar relevante randomized controlled trials (RCTs). De 

zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad Verantwoording. De gecombineerde literatuurzoekactie 

leverde na ontdubbeling 8546 treffers op. 

Studies werden geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria:  

- Volwassen patiënten met een diagnose reumatoïde artritis (RA) 40 
- Behandeling met een bsDMARD 
- In vergelijking met een biological originator DMARD (boDMARD) 
- Uitkomsten ziekteactiviteit, functie, radiologische schade, PROM’s 
- Studie design: gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek 

 45 

Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie 24 studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van de 

volledige tekst, werden vervolgens 10 studies geëxcludeerd (zie exclusietabel onder het tabblad Verantwoording), 

en 14 artikelen op basis van 12 studies definitief geselecteerd.  
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12 onderzoeken zijn opgenomen in de literatuuranalyse. De belangrijkste studiekarakteristieken en resultaten zijn 5 

opgenomen in de evidencetabellen. De beoordeling van de individuele studieopzet (risk of bias) is opgenomen in 

de risk of bias tabellen. 

 

Samenvatting literatuur 
In the previous systematic review performed for the European League Against Rheumatism (EULAR), multiple 10 

studies were identified evaluating biosimilars for infliximab, adalimumab, etanercept and rituximab (Nam et al., 

2017). Based on these studies it was stated that bsDMARDs are as effective as the originator bDMARD in the 

treatment of patients with RA. In our current update, we identified 12 new RCTs on biosimilars for etanercept 

(ETN), adalimumab (ADA), infliximab and rituximab (RTX). 

 15 
BsDMARDs for etanercept 
We found three new studies on bsDMARDs for ETN; HD203, SB4 and LBEC0101. In the study of Bae, adults with 

active RA and insufficient response to Methotrexate (MTX) were included in the study (Bae et al., 2017). HD203 

was compared to ETN. The study of Emery focused on patients with moderate to severe RA despite MTX 

treatment, and SB4 was compared to ETN (Emery, Vencovsky, et al., 2017a, 2017b). Matsuno et al also included 20 

patients with active RA under MTX treatment (Matsuno et al., 2017). This multicentre study in Korea and Japan 

evaluated LBEC0101.   

 
BsDMARDs for adaimumab 
We found four new studies on bsDMARDs for ADA; ABP501, CinnoRA, Exemptia and SB5. Cohen et al evaluated 25 

the bsDMARD ABP501 in ADA-naïve patients with moderate to severe RA who had an inadequate response to 

MTX (Cohen et al., 2017). In the study of Jamshidi et al, CinnoRA was evaluated in 10 centres in Iran for patients 

with moderate to severe RA and an inadequate response to conventional DMARDs (Jamshidi et al., 2017). In an 

RCT performed in India, the bsDMARD Exemptia was evaluated. The target population consisted of patients with 

moderate to severe RA and a background of MTX treatment (Jani et al., 2016). Finally the bsDMARD SB5 was 30 

evaluated in patients with moderate to severe RA despite MTX treatment (Weinblatt et al., 2017). 

 
BsDMARDs for infliximab 
We found two studies on bsDMARDs for infliximab; SB2 and CT-P13. SB2 was evaluated in biologic naïve patients 

with moderate to severe RA under MTX treatment (J. S. Smolen, J. Y. Choe, N. Prodanovic, J. Niebrzydowski, I. 35 

Staykov, E. Dokoupilova, A. Baranauskaite, R. Yatsyshyn, M. Mekic, W. Porawska, H. Ciferska, K. Jedrychowicz-

Rosiak, A. Zielinska, J. Choi, et al., 2017). In another RCT, CT-P13 was evaluated in patients with active RA and an 

inadequate response to MTX (D. Yoo et al., 2016). 

 
BsDMARDs for rituximab 40 
We found three studies on bsDMARDs for RTX; GP2013, PF-05280586 and CT-P10. Smolen et al evaluated SB2 in 

patients with RA that were refractory or intolerant to conventional DMARDs and at least one tumor necrosis 

factor inhibitor (TNFi) (J. Smolen et al., 2017). PF-05280586 was evaluated in patients with active RA that were 

refractory to anti-TNF therapy on a background of MTX (Williams et al., 2016). Finally, CT-P10 was evaluated in 

patients with active RA under MTX treatment and inadequate response to previous anti-TNF treatment (D. Yoo et 45 

al., 2017; D. H. Yoo et al., 2017). 
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Resultaten 5 
For bsDMARDs, the proposed research questions aim to evaluate whether a bsDMARD is comparable to its 

originator in the domains of effectiveness, safety and quality. In our current update, we found 12 new RCTs in 

which a bsDMARD was compared to its originator. Most studies used American College of Rheumatology (ACR)20 

criteria as their primary outcome, while other outcomes included, amongst others,  ACR50/70, DAS28, HAQ, and 

pain (see also the evidence table). Mostly bsDMARDs were equivalent to their originator on most outcomes, and 10 

even superior in two studies. In the study of Bae et al, the proportion of patients achieving ACR50 criteria were 

significantly higher in the bsDMARD group, although this was only a secondary outcome and the study was not 

powered to show differences for secondary end points (Bae et al., 2017). In the study of Matsuno et al, in the 

bsDMARD group, fewer injection site reactions and antidrug antibodies were observed (Matsuno et al., 2017). 

The underlying mechanisms for these differences have not been clarified yet, according to the authors.  15 

 
Bewijskracht van de literatuur 
Concerning the research performed on bsDMARDs, the aim is not to study its effectiveness, hence the aim is to 

demonstrate that the bsDMARD is comparable to its originator. When comparability is demonstrated, a 

bsDMARD is considered for approval by the Food and Drug Administration (FDA) or European Medicines Agency 20 

(EMA). Given the nature of research on newly developed bsDMARDs, for most bsDMARDs described in this 

chapter, only one RCT is available demonstrating comparability between bsDMARD and originator. Only for the 

bsDMARD CT-P13, there are two RCTs available showing comparability, the study of Yoo et al in our update, and 

the study of Takeuchi et al in the previous EULAR review (Takeuchi et al., 2015; D. H. Yoo et al., 2016). In the 

perspective of Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluations (GRADE) methodology, 25 

this means that we can only conclude that there is low quality of evidence that bsDMARDs are comparable to 

their originator, due to imprecision.  

 

Overwegingen 
Diverse studies hebben laten zien dat bsDMARDs gelijkwaardig zijn aan de originator biologicals wat betreft 30 

effectiviteit, veiligheid en kwaliteit. Een protocollaire switch van een originator naar een bsDMARD is derhalve 

inhoudelijk mogelijk voor de gehele groep patiënten die een biological gebruiken en waarvan een bsDMARD 

lokaal beschikbaar is.  

Studies hebben aangetoond dat patiënten die behandeld worden met een originator bDMARD kunnen switchen 

naar een bsDMARD zonder verlies van effectiviteit of veiligheid. Wanneer om financiële redenen of 35 

beschikbaarheid een switch overwogen wordt, dient dit in gezamenlijke besluitvorming met de patiënt plaats te 

vinden.  Alleen in het geval een patiënt grote bezwaren heeft tegen een dergelijke switch kan afgeweken worden 

van een protocollaire omzetting. Er moet altijd de mogelijkheid zijn terug te switchen naar de originator bij verlies 

van effectiviteit, of bij het optreden van bijwerkingen. Er moet bij iedere patiënt gestreefd worden om het 

switchen tijdens een behandeling zoveel mogelijk te beperken. Hierbij sluiten wij ons aan bij het eerder 40 

opgestelde standpunt van de NVR: Vergelijkbaarheid TNF remmers en plaatsbepaling biosimilar TNF remmers 

(Den Broeder & Landewe, 2015). In dit standpunt wordt onder andere gesteld dat: 

• Bij patiënten bij wie de start van een TNF-alfa-blokker wordt overwogen geldt voor de geregistreerde TNF-
alfa-blokker - inclusief bsDMARD - dat zij gelijkwaardig zijn met betrekking tot te verwachten effectiviteit 
en bijwerkingen. Derhalve kunnen de toedieningswijze, de toedieningsfrequentie, specifieke 45 
patiëntkenmerken en de kosten van de behandeling in de keuze worden betrokken.  

• Een innovator TNF-alfa-blokker kan worden uitgewisseld voor een bsDMARD TNF-alfa-blokker, als voldaan 
wordt aan de volgende randvoorwaarden:  

o Er zijn geen signalen dat uitwisseling bij deze specifieke innovator/bsDMARD combinatie tot 
problemen heeft geleid.  50 
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o De patiënt is van tevoren geïnformeerd. 5 
o Er vindt nauwkeurige klinische monitoring plaats van effectiviteit en bijwerkingen, bij voorkeur in 

onderzoeksverband. 
o Bij vermindering van effectiviteit of ontstaan van bijwerkingen kan de mogelijkheid worden 

aangeboden om terug te keren naar de innovator TNF-alfa-blokker.  
o In het patiënten of medicatie dossier wordt op detailniveau (product en batch) informatie 10 

vastgelegd, zodat bij mogelijke problemen traceerbaarheid van het product geborgd is  
o Tijdens de langdurige behandeling van de individuele patiënt wordt ernaar gestreefd zo min 

mogelijk te switchen (zoals bijvoorbeeld bij wisselingen van preferentiebeleid), omdat frequent 
switchen de beoordeling van de relatie middel en bijwerkingen bemoeilijkt, en ten koste gaat van 
de traceerbaarheid.   15 

 

Aanbeveling 

Biosimilars en originator bDMARDs zijn even effectief en derhalve uitwisselbaar. Omdat onduidelijk is wat de 

effecten op termijn zijn van veelvuldig switchen, dient dit zoveel mogelijk voorkomen te worden 
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Evidencetabellen 5 
 
Cochrane risk of bias assessment biosimilars 

Study Biosimilar 

DMARD 

Random 

sequence 

generation 

Allocation 

concealment 

Blinding of 

participants 

and 

personnel 

Blinding of 

outcome 

assessment 

Incomplete 

outcome 

data 

Other bias Selective 

reporting 

(Bae et al., 2017) HD203 / 

etanercept 

L ? L L L Study funded 

by industry 

L 

(Cohen et al., 2017) ABP501 / 

adalimumab 

L ? L L L Study funded 

by industry 

L 

(Emery, Vencovsky, et al., 

2017a, 2017b) 

SB4 / 

etanercept 

L ? L L L Study funded 

by industry 

L 

(Jamshidi et al., 2017) CinnoRA / 

adalimumab 

L L L L L Study funded 

by industry 

L 

(Jani et al., 2016) Exemptia 

(ZRC 3197) / 

adalimumab 

L ? L L ? Study funded 

by industry 

L 

(Matsuno et al., 2017) LBEC0101 / 

etanercept 

L ? L L L Study funded 

by industry 

L 

(J. S. Smolen, J. Y. Choe, N. 

Prodanovic, J. 

Niebrzydowski, I. Staykov, 

E. Dokoupilova, A. 

Baranauskaite, R. 

Yatsyshyn, M. Mekic, W. 

Porawska, H. Ciferska, K. 

Jedrychowicz-Rosiak, A. 

Zielinska, J. Choi, et al., 

2017) 

SB2/ 

infliximab 

L L L L ? (>20% 

lost to 

follow-up) 

Study funded 

by industry 

L 

(J. Smolen et al., 2017) GP2013/ 

rituximab 

L ? L L L Study funded 

by industry 

L 

(Weinblatt et al., 2017) SB5/ 

adalimumab 

L ? L L L Study funded 

by industry 

L 

(Williams et al., 2016) PF-

05280586/ 

rituximab 

L ? L L L Study funded 

by industry 

L 

(D. H. Yoo et al., 2016) CT-P13/ 

infliximab 

L ? L L ? (≥20% 

lost to 

follow-up) 

Study funded 

by industry 

L 

(D. Yoo et al., 2017; D. H. 

Yoo et al., 2017) 

CT-P10/ 

rituximab 

L ? L L L Study funded 

by industry 

L 
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Evidence tabel 5 

Study reference Study 

type 

Setting Patient 

characteristics 

Follow 

up 

Intervention Control Outcomes Results 

(Bae et al., 2017) Phase 

3 RCT 

Multicentre, 

Korea 

Adult patients 

with active RA 

and insufficient 

clinical 

response to 

MTX during ≥6 

months prior to 

screening 

N=294, 87% 

female, mean 

age 51 years, 

mean disease 

duration 7,6 

years 

48 

weeks 

HD203 25 mg 

subcutaneous

ly, twice 

weekly. In 

combination 

with MTX 

Etanercept 

25 mg 

subcutaneo

usly, twice 

weekly. In 

combinatio

n with MTX 

ACR 20 at 

24 

weeks/48 

weeks 

Secondary 

outcomes: 

ACR 70, 

DAS28, 

EULAR 

response, 

CDAI, SDAI 

 

ACR 50 24/ 

48 weeks 

I: 83%/86% 

C: 81%/82% 

No 

differences 

between 

both groups 

Proportion 

achieving 

ACR 50 

significantly 

higher in 

HD203 

group 

 

(Cohen et al., 

2017) 

Phase 

3, RCT 

Multicentre, 

12 countries 

across 

Europe, 

North 

America 

and Latin 

America 

Adalimumab-

naïve adult 

patients with 

moderate to 

severe RA who 

had an 

inadequate 

response to 

MTX 

N=526, 81% 

female, mean 

age 55,9 years, 

mean disease 

duration 9,4 

years 

26 

weeks 

ABP 501 40 

mg 

subcutaneous

ly, every two 

weeks 

Adalimuma

b 40 mg 

subcutaneo

usly, every 

two weeks 

ACR 20 at 

24 weeks 

Secondary 

outcome: 

ACR 50 and 

70, DAS28 

I: 74,6% 

C: 72,4% 

 

No 

differences 

between 

groups on 

secondary 

outcomes 

(Emery, 

Vencovsky, et al., 

2017a, 2017b) 

Phase 

3, RCT 

Multicentre, 

10 countries 

across 

Europe, 

Latin 

America 

and Asia 

Patients with 

moderate to 

severe RA 

despite MTX 

treatment 

N=596, 84% 

female, mean 

age 51,8 years, 

mean disease 

duration 6,1 

years 

24 

weeks/ 

52 

weeks 

SB4 50 mg, 

weekly. In 

combination 

with MTX and 

folic acid 

Etanercept 

50 mg, 

weekly. In 

combinatio

n with MTX 

and folic 

acid 

Primary 

outcome 

ACR 20 at 

24 weeks 

Secondary 

outcomes: 

ACR50, 

ACR70, 

DAS28, 

EULAR 

response, 

HAQ, SDAI, 

CDAI at 24 

and 52 

weeks 

I: 78,1% 

C: 80,3% 

 

No 

differences 

between 

groups on 

secondary 

outcomes 
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(Jamshidi et al., 

2017) 

Phase 

3, RCT 

Multicentre, 

10 centres 

in Iran 

Adult patients 

with active, 

moderate to 

severe RA, 

inadequate 

response to 

conventional 

DMARDs 

N=136, 86,8% 

female, mean 

age 47,9 years, 

mean disease 

duration not 

known 

24 

weeks 

CinnoRA 40 

mg every 

other week. In 

combination 

with MTX (15 

mg/week), 

folic acid 

(1mg/day) 

and 

prednisolone 

(7,5 mg/day) 

Adalimuma

b (Humira) 

40 mg every 

other week. 

In 

combinatio

n with MTX 

(15 

mg/week), 

folic acid 

(1mg/day) 

and 

prednisolon

e (7,5 

mg/day) 

Primary 

outcome: 

good and 

moderate 

DAS-based 

EULAR 

response 

Secondary 

outcomes: 

ACR 

20/50/70, 

HAQ 

No 

differences 

between 

both groups 

on all 

outcomes 

(Jani et al., 2016) Phase 

3, RCT 

Multicentre, 

India 

Adult patients 

with moderate 

to severe RA. 

Background of 

MTX treatment 

N=120, 82,5% 

female, mean 

age 45 years, 

mean disease 

duration 3,7 

years 

12 

weeks 

Exemptia 40 

mg every 

other week, in 

combination 

with MTX 

Adalimuma

b 40 mg 

every other 

week, in 

combinatio

n with MTX 

Primary 

outcome: 

ACR 20 after 

12 weeks 

Secondary 

outcome: 

ACR50/ 70, 

HAQ, pain, 

DAS28 

I:78% 

C: 80% 

 

 

No 

differences 

between 

both groups 

on all 

secondary 

outcomes 

(Matsuno et al., 

2017) 

Phase 

3, RCT 

Multicentre, 

Korea and 

Japan 

Patients with 

active RA 

despite MTX 

treatment 

N=374, 84,9% 

female, mean 

age 54,1 years, 

mean disease 

duration 7,7 

years 

54 

weeks 

LBEC0101 50 

mg once a 

week, in 

combination 

with MTX 

Etanercept 

50 mg once 

a week, in 

combinatio

n with MTX 

Primary 

outcome: 

DAS28-ESR 

at 24 weeks. 

Secondary 

outcome: 

DAS28-ESR 

at 12/ 52 

weeks, ACR 

20 at 12/ 

24/ 52 

weeks 

I: -3,01 

C: -2,86 

No 

difference 

between 

both groups 

on efficacy 

outcomes. 

In biosimilar 

group less 

injection 

site 

erythema’s 

and 

antidrug 

antibodies. 

(J. S. Smolen, J. Y. 

Choe, N. 

Prodanovic, J. 

Niebrzydowski, I. 

Staykov, E. 

Dokoupilova, A. 

Baranauskaite, R. 

Yatsyshyn, M. 

Mekic, W. 

Porawska, H. 

Phase 

3, RCT 

Multicentre, 

11 countries 

in Europe 

and Asia 

Biologic naïve 

patients with 

moderate to 

severe RA 

despite MTX 

therapy ≥6 

months 

N= 584, 80,1% 

female, mean 

54 

weeks 

SB2 3 mg/kg 

at 0-2-6-14-

22-30-38-46 

weeks. In 

combination 

with MTX 

Infliximab 3 

mg/kg at 0-

2-6-14-22-

30-38-46 

weeks. In 

combinatio

n with MTX 

ACR20/50/7

0 

 

 

 

DAS28, 

HAQ, mTSS 

I: 64,5%/ 

40,8%/ 

23,2% 

C: 68,4%/ 

38,7%/ 

23,1% 

No 

differences 

between 
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Ciferska, K. 

Jedrychowicz-

Rosiak, A. 

Zielinska, J. Choi, 

et al., 2017) 

age 52,1 years, 

mean disease 

duration 6,4 

years 

groups on 

all other 

outcomes 

(J. Smolen et al., 

2017) 

RCT Multicentre, 

16 countries 

in Europe, 

USA, South-

America, 

Asia 

Patients with 

RA refractory or 

intolerant to 

csDMARDs and 

at least one 

TNFi 

N=312, 84,1% 

female, mean 

age 54 years, 

mean disease 

duration 10,8 

years 

24 

weeks 

GP2013 1000 

mg 

intravenous 

infusion on 

day 1 and 15. 

In 

combination 

with MTX, 

and 

prednisone at 

infusion 

Rituximab-

EU or RTX-

US. In 

combinatio

n with MTC 

and 

prednisone 

at infusion 

Primary 

endpoint: 

change in 

DAS28-CRP 

from 

baseline to 

week 24. 

Secondary 

outcomes: 

ACR 

20/50/70, 

CDAI, SDAI, 

HAQ, 

peripheral 

CD19 

positive B-

cell count 

I: -2,07 

C:-2,11 

 

 

 

No 

differences 

between 

groups on 

all other 

outcomes 

(Weinblatt et al., 

2017) 

Phase 

3, RCT 

Multicentre, 

7 countries 

in Europe 

and Asia 

Patients with 

moderate to 

severe RA 

despite MTX 

treatment 

N=544, 81,1% 

female, mean 

age 51,2 years, 

mean disease 

duration 5,5 

years 

24 

weeks 

SB5 40 mg 

subcutaneous

ly, every other 

week 

Adalimuma

b 40 mg 

subcutaneo

usly every 

other week 

Primary 

outcome: 

ACR 20 

Secondary 

outcomes: 

ACR 50/70, 

DAS28-ESR, 

EULAR 

response 

I: 72,4% 

C: 72,2% 

No 

differences 

between 

groups on 

all other 

secondary 

outcomes 

(Williams et al., 

2016) 

RCT Multicentre, 

countries 

not 

specified 

Patients with 

active RA 

refractory to 

anti-TNF 

therapy on a 

background of 

MTX 

N=214, 77,6% 

female, mean 

age 54,8 years, 

mean disease 

duration 11,7 

years 

24 

weeks 

PF-05280586 

1000 mg on 

day 1 and 15, 

intravenous 

infusion 

Rituximab-

EU or 

rituximab-

US 1000 mg 

on day 1 

and 15, 

intravenous 

infusion 

ACR 

20/50/70 

DAS28-CRP 

AUC 

No 

differences 

between 

groups on 

all 

outcomes 

(D. H. Yoo et al., 

2016) 

Phase 

3, RCT 

Multicentre, 

19 countries 

in Europe, 

Asia, Latin 

America 

and the 

Middle East 

Patients with 

active RA and 

an inadequate 

response to 

MTX 

N=606. 82,7% 

female, mean 

54 

weeks 

CT-P13 3 

mg/kg 

intravenously 

at week 0, 2, 

6 and then 

every 8 

weeks. In 

Infliximab 3 

mg/kg 

intravenousl

y at week 0, 

2, 6 and 

then every 8 

weeks. In 

Primary 

outcome: 

ACR20 at 

week 30 

Secondary 

outcomes: 

ACR20/50/7

No 

differences 

between 

both groups 

on all 

outcomes 
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age 50 years, 

mean disease 

duration not 

specified 

combination 

with MTX 

combinatio

n with MTX 

0, DAS28, 

SDAI, CDAI, 

EULAR 

response, 

pain, HAQ, 

SF-36, mTSS 

(all efficacy 

measures at 

14, 30 and 

54 weeks) 

(D. Yoo et al., 

2017; D. H. Yoo et 

al., 2017) 

Phase 

1, RCT 

Multicentre, 

8 countries 

in Europe, 

Asia and 

Latin 

America 

Patients with 

active RA 

despite MTX 

treatment, and 

inadequate 

response to 

previous anti-

TNF treatment 

N=154, 88,3% 

female, mean 

age 50,3 years, 

mean disease 

duration 10,7 

years 

24 

weeks 

and 48 

weeks 

CT-P10 1000 

mg 

intravenously 

at week 0 and 

2. For follow-

up of 48 

weeks, 

patients 

received a 

second course 

between 

weeks 24 and 

48, based on 

disease 

activity 

Rituximab-

EU 1000 mg 

intravenousl

y at week 0 

and 2. For 

follow-up of 

48 weeks, 

patients 

received a 

second 

course 

between 

weeks 24 

and 48, 

based on 

disease 

activity  

DAS28, ACR 

20/50/70, 

EULAR 

response, 

SDAI, CDAI 

No 

differences 

between 

both groups 

on all 

outcomes 

 5 

 
Exclusietabel 
 
Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel 

Auteur en jaartal Redenen van exclusie 

(Chen et al., 2016) Biosimilar vergeleken met placebo 

(Emery, Vencovsky, Sylwestrzak, Leszczynski, Porawska, 

Stasiuk, et al., 2017) 

Extensie studie 

(Jørgensen et al., 2017) Resultaten niet apart gerapporteerd voor RA 

(J. S. Smolen, J. Y. Choe, N. Prodanovic, J. Niebrzydowski, I. 

Staykov, E. Dokoupilova, A. Baranauskaite, R. Yatsyshyn, M. 

Mekic, W. Porawska, H. Ciferska, K. Jedrychowicz-Rosiak, A. 

Zielinska, Y. Lee, et al., 2017) 

Studie naar veiligheid switchen 

(Winthrop et al., 2016) Geen vergelijking met biosimilar 

(H. Yamanaka et al., 2016) Stop-studie 

(H Yamanaka et al., 2016) Geen vergelijking met biosimilar 

(D. Yoo et al., 2016) Open label extensie studie 

(Zhang et al., 2016) Fase I studie 

(Zhao, Jiang, Zhang, Ma, & Cai, 2017) Fase IV studie naar nieuwe DMARD Iguratimod 

 10 
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Module 7 Organisatie van Zorg 5 
 
Uitgangsvraag  
Op welke wijze dient de organisatie van zorg rondom medicamenteuze behandeling van patiënten met 
reumatoïde artritis te worden georganiseerd? 
 10 
Deze vraag omvat de volgende onderwerpen: 

- Besluitvorming in de spreekkamer 
- Aandachtspunten voor de eerste lijn 
- De rol van de verpleegkundige bij de medicamenteuze behandeling van patiënten met reumatoïde artritis 

(RA) 15 
- Kosten 
- Toekomstperspectief 

 
Inleiding  
Van oudsher is de reumatoloog de hoofdbehandelaar voor patiënten met RA. De afgelopen jaren is er echter een 20 
ontwikkeling geweest dat een verpleegkundig specialist (VS)/ physician assistant (PA) ook als hoofdbehandelaar 
kan optreden. RA is een complexe aandoening en vereist gespecialiseerde zorg. De reumatoloog/ VS/ PA is 
degene met de meeste ervaring met het gebruik van disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs), de 
bijwerkingen van DMARDs, en comorbiditeiten die een rol spelen bij RA. De reumatoloog behandelt de patiënt 
vaak in samenwerking met gespecialiseerde verpleegkundigen (VS/ PA/ reumaverpleegkundigen/ 25 
reumaconsulenten). 
 
In deze module spreken we over ‘behandelaar’, dit kan zowel de reumatoloog, VS, PA of gespecialiseerd 
reumaverpleegkundige zijn. Wanneer we spreken over ‘hoofdbehandelaar’, gaat het om degene die 
verantwoordelijk is, dit kan zowel de reumatoloog als de VS/ PA zijn. 30 
 
Doel van deze module is (rand) voorwaarden schetsen en aanbevelingen geven over de besluitvorming in de 
spreekkamer, aandachtspunten voor de eerste lijn, de rol van de verpleegkundige, kosten en het 
toekomstperspectief. 

 35 
Samenvatting literatuur  
Bij deze uitgangsvraag is geen systematisch literatuuronderzoek verricht, omdat er verwacht werd geen studies te 

vinden die antwoord geven op de vraag, specifiek voor de Nederlandse situatie. Er worden dan ook geen 

conclusies vermeld. De aanbevelingen zijn uitsluitend gebaseerd op overwegingen die zijn opgesteld door de 

werkgroepleden op basis van kennis uit de praktijk en waar mogelijk onderbouwd door niet-systematisch 40 

literatuuronderzoek. 

 
Overwegingen 

1. Besluitvorming in de spreekkamer 

 45 

Inleiding 
In deze tijd, waarin vele snelle veranderingen onze maatschappij definiëren, verandert ook het zorgstelsel. Een 

positieve verandering is dat er in relatief korte tijd vele nieuwe en aanvullende effectieve behandelingen voor 

chronische aandoeningen, waaronder RA, beschikbaar zijn gekomen. 

Patiënten prefereren steeds meer een actieve rol in het managen van hun aandoening en de impact die deze 50 

heeft op hun dagelijks leven. De ontwikkeling van internet en social media versterkt en versnelt dit proces. De 

patiënt heeft onbelemmerde toegang tot veel informatie via het internet en allerlei sociale interactieve 
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communicatie platforms en zoekt vaker op deze manier contact met hun zorgverlener om actief betrokken te 5 

worden bij het nemen van belangrijke medische beslissingen omtrent zijn/haar behandeling (Hibbard, 2004; van 

der Eijk, Nijhuis, Faber, & Bloem, 2013). Al zal de hedendaagse patiënt veelal een actievere rol ambiëren door de 

vele informatiemogelijkheden die nu voorhanden zijn, toch is aangetoond dat de patiënt expliciet uitgenodigd 

dient te worden door de zorgverlener om te participeren in zijn/haar zorgproces (Nota, Drossaert, Taal, & van de 

Laar, 2014).   10 

Deze ontwikkelingen beïnvloeden het zorgproces dat voorheen gebaseerd was op het biomedisch perspectief. 

Hierbij stond de behandelaar centraal; die heeft immers de (voorheen exclusieve) kennis die de patiënt helpt, 

indien het advies opgevolgd wordt, bij een optimale behandeling (Kremer, Van Der Eijk, Aarts, & Bloem, 2011). De 

visie hoe hoge kwaliteit van zorg geleverd kan worden, is veranderd (Hibbard, 2004; van der Eijk et al., 2013). De 

onafhankelijkheid van de patiënt en de erkenning van de rol van de patiënt zijn niet alleen een ethische 15 

overweging, maar ook een essentiële. De patiënt is immers degene die dagelijks moet leven met deze 

progressieve aandoening, veelal met een grillig verloop. Daarom is de opvatting van hoge kwaliteit van zorg 

bijgesteld van een biomedisch perspectief naar een samenwerking tussen professionals en patiënten die samen 

streven naar remissie of zo laag mogelijke ziekteactiviteit van de patiënt en maatschappelijke participatie 

(Bensing, 2000; Sevin, Moore, Shepherd, Jacobs, & Hupke, 2009; Smolen et al., 2016). Als patiënten goed 20 

geïnformeerd zijn, zullen zij beter met hun ziekte kunnen omgaan (wat een voorwaarde is voor empowerment). 

Behandelaars zullen daarom patiënten moeten stimuleren (tot self-efficacy) en informeren, patiënten zullen 

samen moeten en willen werken met hun behandelaars om hun gezondheid te verbeteren (“participatory 

medicine”). Daarnaast is een belangrijk uitgangspunt vanuit het gezondheidsrecht dat de patiënt toestemming 

geeft voor het uitvoeren van een medische behandeling. Om rechtsgeldige toestemming te geven heeft de 25 

patiënt goede informatie nodig. 

Om deze samenwerking tussen behandelaar en patiënt zo optimaal mogelijk te laten verlopen, is het essentieel 

dat de patiënt van objectieve informatie wordt voorzien, gebaseerd op het best mogelijke wetenschappelijke 

bewijs. Daarbij dienen ook de individuele voorkeuren, behoeften, culturele achtergrond, familieomstandigheden, 

sociale omstandigheden en levensstijl van de patiënt te worden gerespecteerd. De waarden van de patiënt 30 

dienen leidend te zijn in alle klinische besluitvormingen (Weinberg, Cooney-Miner, Perloff, Babington, & Avgar, 

2011). Hiervoor zullen onder andere voor- en nadelen van een behandeling goed besproken moeten worden, 

waardoor de individuele omstandigheden, visie en ervaringen van de patiënt enerzijds, en de visie van de 

behandelaar gebaseerd op intensieve opleidingen en ervaringen met andere patiënten anderzijds, zullen worden 

uitgewisseld en geïntegreerd in het behandelplan (Coulter & Ellins, 2007).  35 

Deze ommekeer in het zorgproces maakt het noodzakelijk dat zowel patiënten als behandelaars nieuwe 

vaardigheden moeten toepassen (Zangi et al., 2015). Kennis omtrent de aandoening en mogelijke behandelingen 

zullen aan de patiënt (en naasten) moeten worden aangeboden. Daarbij dient, indien van toepassing, ook de 

“health literacy” van de patiënt verbeterd te worden. Daarnaast dienen effectieve middelen ingezet te worden 

om vaardigheden te faciliteren die belangrijk zijn voor een gezamenlijk besluitvormingsproces, het stellen van 40 

doelen, coaching en het oplossen van problemen tussen behandelaars en patiënten (Bechtel & Ness, 2010). 

Het belangrijkste leertraject zal zich echter moeten focussen op de houding van de patiënt en de behandelaar om 

de machtsbalans in de klinische setting te veranderen (Joseph-Williams, Elwyn, & Edwards, 2014). 

Reviews over de effectiviteit van de verandering in het zorgstelsel, waarbij de patiënt een actievere rol bekleedt 

dan voorheen, laten zien dat de mate waarin patiënten meer betrokken zijn bij hun zorgproces, een significant 45 

positieve impact vertoont op de kwaliteit van hun behandeling ten opzichte van veiligheid en effectiviteit, 

alsmede financieel voordeel voor het zorgsysteem (Coulter & Ellins, 2007). Studies die gericht zijn op interventies 

om patiënten beter te informeren en te betrekken bij hun zorgproces, rapporteren verbeterde ervaring met het 

zorgstelsel, lagere druk op het zorgaanbod, betere therapietrouw en meetbare verbeteringen in 
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gezondheidsresultaten (Coulter & Ellins, 2007; Elwyn et al., 2010). De World Health Organization (WHO) 5 

ondersteunt de importantie van een centrale rol van de patiënt in de zorg (WHO 2014). 

Een kritisch punt dat veelal in de zorg wordt gecommuniceerd is de misvatting dat het betrekken van een patiënt 

in zijn/haar zorgtraject, gepaard gaat met te weinig tijd voor een consult en toenemende zorgkosten (Legare et 

al., 2014). Het vraagt echter wel meerdere kwaliteiten en sociale vaardigheden van een behandelaar om juist in 

te kunnen schatten in hoeverre patiënten betrokken willen zijn bij hun behandeling en of zij willen en kunnen 10 

meebeslissen in dit proces. 

 
Gezamenlijk besluitvormingsproces tijdens consult 
Een van de belangrijkste manieren om een patiënt te betrekken bij zijn/haar zorgproces, is het faciliteren van 

gezamenlijke besluitvorming (Shared decision making).  15 

In de spreekkamer kunnen zich vier situaties voordoen: de patiënt en de behandelaar kiezen samen voor een 

bepaalde behandeling of de patiënt en de behandelaar komen overeen dat een bepaalde behandeling niet de 

voorkeur heeft. In beide situaties is er een consensus bereikt. De derde situatie kan een probleem opleveren: de 

patiënt weigert een behandeling die wordt voorgesteld door de behandelaar. In de meeste gevallen zal de 

behandelaar hieraan gehoor geven en zal er naar een andere oplossing worden gezocht indien mogelijk. In de 20 

vierde situatie kan de patiënt een (gewijzigde) behandeling voorstellen, een andere dosering, een ander 

medicament of een scanaanvraag, waar de behandelaar het niet mee eens is. In deze situatie zullen de richtlijnen 

gevolgd moeten worden en het best beschikbare bewijs (literatuur) dient goed aan de patiënt te worden 

uitgelegd. Daarnaast is het belangrijk dat de patiënt duidelijk uitlegt wat zijn/haar wensen zijn, zodat er begrip 

ontstaat voor de situatie en de behandelrelatie er niet onder lijdt. Een behandeling moet nauw aansluiten bij de 25 

waarden en de levensstijl van de patiënt (Voshaar, Nota, van de Laar, & van den Bemt, 2015).  

Betrokkenheid van de patiënt leidt tot betere gezondheidsresultaten, beter self-management, meer 

therapietrouw, beter coping-gedrag en meer tevredenheid met de zorg (Brekke, Hjortdahl, & Kvien, 2001; 

Joosten et al., 2008; Kjeken et al., 2006; Nota et al., 2014; Stacey et al., 2017; Ward et al., 2003; Wilson et al., 

2010). Deze resultaten zijn met name belangrijk in de zorg voor chronische aandoeningen, waarbij er dikwijls 30 

sprake is van een levenslange relatie tussen patiënt en behandelaar (Joosten et al., 2008; Spoorenberg et al., 

2005). Een laatste reden die weergeeft dat het belangrijk is om de patiënt te betrekken bij het zorgproces is dat 

de overtuigingen van patiënten en behandelaars kunnen verschillen aangaande de aandoening en de 

behandelingen; het prioriteren van voor- en nadelen van potentiële behandelingen, lange termijn resultaten en 

het eventueel staken van een behandeling (Spoorenberg et al., 2005; Suarez-Almazor, Conner-Spady, Kendall, 35 

Russell, & Skeith, 2001). Daarom is de communicatie tussen patiënt en behandelaar cruciaal bij succesvolle 

samenwerking in teamverband. 

Om gezamenlijke besluitvorming tijdens een consult zo optimaal mogelijk te laten verlopen, zal de definitie van 

shared decision making moeten worden nageleefd:  

“Shared decision-making (SDM) is defined as a patient centred approach in which the clinician and the patient go 40 

through all phases of the decision-making process together. Based on the best available evidence, the clinician 

informs the patient on all treatment options and their harms and benefits. The patient expresses his/her values 

and preferences regarding these options. Together they come to an agreement on what the best way is to proceed 

for this individual patient” (Charles, Gafni, & Whelan, 1999; Frosch & Kaplan, 1999).  

 45 
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Dit kan worden uitgevoerd door de volgende stappen te doorlopen: 5 

1) De patiënt zal moeten worden geïnformeerd dat er een beslissing genomen moet worden waarbij de 
opties dienen te worden gepresenteerd. Er zal duidelijk gecommuniceerd dienen te worden dat de 
patiënt een belangrijke rol speelt in het nemen van de beslissing, waarbij vaak niet eenduidig een beste 
keuze voor een behandeling is, en dat de voorkeuren en persoonlijke omstandigheden van de patiënt 
daarbij van invloed zijn. Een beslissing kan ook zijn aangaande een behandeling om de status quo te 10 
behouden, of af te bouwen of stoppen; ook deze opties dienen besproken te worden (Elwyn, Edwards, 
Kinnersley, & Grol, 2000; Towle, Godolphin, Grams, & Lamarre, 2006). 

2) De tweede stap is de uitwisseling van informatie. De behandelaar zal alle behandelopties dienen uit te 
leggen, met de voor- en nadelen en de impact die de behandeling kan hebben op het dagelijks leven van 
de patiënt en zijn omgeving. Het is belangrijk om de patiënt tijd te gunnen deze informatie te verwerken 15 
waarbij support soms nodig blijkt te zijn. Patiënt decision aids kunnen daarbij behulpzaam zijn (Stacey et 
al., 2017). 

3) De laatste stap is inventariseren of alle wederzijdse informatie duidelijk is voor beide partijen, zodat de 
opties voor behandelplannen kunnen worden overlegd en een gezamenlijke beslissing kan worden 
genomen.  20 
 

Als laatste punt van overweging dient te worden opgemerkt dat niet alle patiënten wensen deel te nemen aan 

een gezamenlijk besluitvormingsproces. Gedurende dit proces zal duidelijk moeten worden in de communicatie 

of de patiënt wenst betrokken te worden bij zijn/haar zorgproces. Deze wens tot betrokkenheid kan variëren; 

sommige patiënten willen graag meedenken en communiceren in de informatie-uitwisseling, maar wensen niet 25 

betrokken te worden bij de beslissingsfase (Levinson, Kao, Kuby, & Thisted, 2005; Neame & Hammond, 2005; 

Nota et al., 2014). Daarbij kan deze wens om betrokken te worden ook nog veranderen tijdens het proces, 

afhankelijk van persoonlijke omstandigheden (Nota et al., 2014). Soms willen patiënten die aanvankelijk sceptisch 

stonden tegenover betrokkenheid in hun zorgproces, juist na de informatie-uitwisseling participeren in de 

besluitvorming omtrent hun behandeling (van Tol-Geerdink et al., 2006). Al deze situaties vragen een 30 

empathische houding van de behandelaar, waarbij zowel verbale als nonverbale taal van de patiënt belangrijk is 

om op te merken. Behandelaars zouden ook expliciet moeten aangeven dat dit proces een gemeenschappelijk 

streven naar een beslissing is, en niet een afbreuk van de verantwoordelijkheid van de behandelaar (Stiggelbout 

et al., 2012). 

Als de beslissing wordt overgelaten aan de behandelaar, zijn de waarden en normen van de patiënt nog steeds 35 

belangrijk om de kans op succes van de behandeling te vergroten. De behandelaar heeft dan de uitdagende taak 

om te beslissen wat het beste is voor de patiënt; de behandeling die het beste aansluit bij de persoonlijke 

waarden en levensstijl van de patiënt (Voshaar et al., 2015). 

 
Aanbeveling 40 

Beslissingen omtrent de beste behandeling worden door de behandelaar en patiënt samen genomen, nadat de 

patiënt naar behoefte is geïnformeerd en de voorkeuren van patiënt en behandelaar zijn besproken en 

persoonlijke omstandigheden van de patiënt zijn meegenomen. Deze beslissingen zijn gebaseerd op de mate 

van ziekteactiviteit en andere patiëntfactoren zoals progressie van structurele schade, comorbiditeiten en 

veiligheidsoverwegingen, wensen en persoonlijke omstandigheden van de patiënt. 
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2. Aandachtspunten voor de eerste lijn 5 

Inleiding 
Een goede communicatie tussen de behandelaren van patiënten met RA en de eerste lijn is essentieel voor goede 
zorg. Naast de reumatoloog en de huisarts speelt de apotheker hierbij ook een rol. Voor de continuïteit van zorg 
voor de patiënt is het onder meer belangrijk dat de eerste lijn op de hoogte is van de aard van de 
medicamenteuze behandeling van de patiënt, hoe de patiënt deze verdraagt en de algehele gesteldheid van de 10 
patiënt. De huisarts zal ook vaak het eerste aanspreekpunt zijn bij vermoedelijke infecties of andere bijwerkingen 
en moet daarom  op de hoogte zijn van de basisset medicatiegegevens en laagdrempelig kunnen overleggen met 
de behandelaar. De apotheker moet geïnformeerd zijn over het gebruik van DMARDs en biological (bDMARDs) 
om een juiste controle te kunnen uitvoeren op andere medicatie die wordt voorgeschreven. Bij sommige 
patiënten kan in het kader van een verlengde-armconstructie de eerste lijn om hulp gevraagd worden, zoals bij 15 
het toedienen van vaccinaties en injecties methotrexaat (MTX) of bDMARDs. 
 
Een belangrijke rol is hier weggelegd voor de apotheker. Ook in de apotheek moet de basisset medicatiegegevens 
bekend zijn en vindt begeleiding van goed geneesmiddelengebruik plaats. Daarom is medicatieoverdracht zo 
belangrijk en daarin heeft elke zorgverlener zijn eigen verantwoordelijkheid. Hierbij verwijst de werkgroep naar 20 
de Leidraad Overdracht van Medicatiegegevens in de keten (2017) en de Professionele Standaard Farmaceutische 
Zorg van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP). De apotheek speelt 
een rol bij therapietrouw, advies bij juiste toediening en opslag van medicatie thuis, en advisering over 
farmacotherapeutische problemen, zoals therapieontrouw, angst voor bijwerkingen, moeite met openmaken 
verpakkingen, en interacties. Goede begeleiding in medicatiegebruik is belangrijk bij patiënten met RA, omdat er 25 
vaak sprake is van polyfarmacie.  
 
Het chronisch gebruik van DMARDs door RA patiënten heeft een aantal consequenties waar de eerste lijn mee 
geconfronteerd kan worden. Al deze middelen hebben namelijk een immuunsuppressieve werking waardoor 
infecties niet alleen ernstiger kunnen verlopen, maar zich ook anders kunnen presenteren. Symptomen kunnen 30 
milder zijn (bijvoorbeeld geen tekenen van koorts tijdens een infectie, geen CRP verhoging (bij gebruik IL-6 
remmers) of juist heel heftig zijn (bijvoorbeeld ernstige disseminatie en superinfectie bij varicella en MTX-
gebruik). Ook  is er bij gebruik van deze immuunsuppressieve medicatie een verhoogde kans op opportunistische 
infecties.  
Daarnaast kan er sprake zijn van ernstige bijwerkingen zoals beenmergsuppressie, hepatotoxiciteit en 35 
teratogeniciteit, afhankelijk van het medicament dat gebruikt wordt. Ook bekendheid met de meest 
voorkomende interacties tussen DMARDs en andere (in de eerste lijn) voorgeschreven medicatie is van groot 
belang. 
 
Samenvatting literatuur  40 
Bij deze uitgangsvraag is geen systematisch literatuuronderzoek verricht, omdat er verwacht werd geen studies 
de vinden die antwoord geven op de vraag, specifiek voor de Nederlandse situatie. Er worden dan ook geen 
conclusies vermeld. De overwegingen zijn opgesteld op basis van bestaande richtlijnen/ standpunten van de NVR, 
de NHG standaard Artritis en de kennis uit de praktijk van de werkgroepleden. 
 45 
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Overwegingen  5 
 
Algemeen:  

1) Wanneer de diagnose RA is gesteld en de behandeling daarvan wordt ingesteld, is het van belang dat de 
hoofdbehandelaar alle relevante veranderingen in medicamenteus beleid (DMARDs  en systemische 
glucocorticoïden (GCs)) binnen 1-2 weken communiceert met de eerste lijn, inclusief verwachte werking/ 10 
belangrijkste bijwerkingen. Ook in de stabiele fase is het belangrijk de huisarts en de apotheek waar de 
patiënt komt jaarlijks op de hoogte te houden van de actuele medicatie (Leidraad Overdracht van 
Medicatiegegevens in de keten).  

2) Patiënten die door de behandelaar worden ingesteld op medicatie met DMARDs blijven ook in de stabiele 
fase onder controle en verantwoordelijkheid van de behandelaar. Herhaalrecepten van DMARDs worden 15 
uitsluitend door de hoofdbehandelaar voorgeschreven.  

3) Als huisarts of apotheker in de eerste lijn geconfronteerd worden met bijwerkingen, complicaties, 
veranderingen in het klinisch beeld, intercurrente ziekten of andere vragen van patiënten met  RA 
moeten zij laagdrempelig en ten alle tijden contact kunnen leggen met de hoofdbehandelaar of diens 
vervanger. 20 

 
Medicamenteuze behandeling  
Het gebruik van DMARDs en systemische GCs heeft een aantal consequenties waar de eerste lijn mee 
geconfronteerd kan worden ten aanzien van het duiden van gepresenteerde klachten, instellen van diagnostiek, 
en het voorschrijven van andere medicatie:  25 
 
1) Bijwerkingen: De meest voorkomende bijwerkingen van DMARDs zijn onder andere maag-darm-klachten, 
leverenzymstoornissen, leukopenie, trombocytopenie (voor een gedetailleerd overzicht van bijwerkingen zie 
tabel 1).  
 30 
2) Co-medicatie: Cotrimoxazol en trimethoprim kunnen de toxiciteit van MTX verhogen, vooral hematologische 
toxiciteit (leukopenie) is gemeld. De combinatie van deze middelen moet worden vermeden. Bij een indicatie 
voor behandeling met cotrimoxazol en trimethoprim dient overleg plaats te vinden met de hoofdbehandelaar en 
zal er gekozen moeten worden voor een alternatief antibioticum.  

Om bijwerkingen te voorkomen wordt bij alle patiënten die MTX gebruiken door de hoofdbehandelaar foliumzuur 35 
voorgeschreven. 

3) Infecties: Het gebruiken van DMARDs en GCs geeft een vergrote kans op infecties door de 
immuunsuppressieve werking. Tijdens het gebruik van DMARDs  en GCs kunnen de symptomen van infecties 
worden gemaskeerd. Ook is er meer kans op diverticulitis bij gebruik van IL6-remmers en mogelijk targeted 
synthetic DMARDs (tsDMARDs). 40 

De huisarts/ apotheker moet  in geval van een infectie laagdrempelig kunnen overleggen met de 
hoofdbehandelaar over mogelijke consequenties voor het DMARD-gebruik en over eventueel laagdrempelig 
starten met antibiotica. 

In geval van een (verdenking op) een virale) infectie (herpesinfecties, varicella, varicella zoster reactivatie) moet 
de huisarts/ apotheker laagdrempelig met de hoofdbehandelaar over de behandeling en mogelijke consequenties 45 
voor het DMARD gebruik kunnen overleggen. 

4) Vaccinaties: Alle patiënten met RA hebben een indicatie voor een griepvaccinatie (zie 
https://www.nhg.org/actueel/dossiers/dossier-griepvaccinatie). Bij het gebruik van rituximab is het van belang 
dat de griepvaccinatie van 4 weken voor tot tenminste 8 weken na infuus niet wordt toegediend (dit geldt tevens 
voor de pneumokokken vaccinatie). 50 

https://www.nhg.org/actueel/dossiers/dossier-griepvaccinatie
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5) Pneumokokkenvacinatie: Wanneer een patiënt wordt behandeld met bDMARDs kan een 5 
pneumokokkenvaccinatie worden overwogen. In dat geval kan de huisarts worden verzocht om na te gaan of de 
patiënt de afgelopen 5 jaar een pneumokokkenvaccinatie heeft gehad. Als dat niet het geval is en er is geen 
contra-indicatie dan kan de hoofdbehandelaar de huisarts vragen pneumovax 23 toe te dienen.6) Voor vragen 
over reizigersvaccinaties bij gebruik van DMARDs  wordt patiënt door de hoofdbehandelaar verwezen naar de 
GGD, afdeling reizigersvaccinatie of een expertise centrum. Bij gebruik van middelen met immunosuppressieve 10 
werking kan vaccinatie met levende micro-organismen een gegeneraliseerde infectie veroorzaken. Het vaccineren 
met levende vaccins dient daarom niet te gebeuren tijdens de behandeling met de meeste DMARDs. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor het gele koortsvaccin en het BMR-vaccin (bof, mazelen, rodehond). Bij gebruik van middelen 
met immunosuppresieve werking kunnen vaccinaties met gedode verwekker of afgeleid antigeen minder effectief 
zijn door een verminderde immuunrespons. In sommige gevallen kan het vaccin herhaald worden, of kan een 15 
titerbepaling worden gedaan. 

7) Anticonceptie/Zwangerschap: Gezien het teratogene effect van csDMARDs (met uitzondering van sulfasalazine 
en hydroxychloroquine) en mogelijk ook van bDMARDs  en GCs wordt geadviseerd niet zwanger te worden 
tijdens gebruik van deze middelen. Ook na het stoppen van deze middelen is anticonceptie nodig voor een 
periode variërend van drie weken tot en met drie maanden of zelfs 2 jaar (in geval van leflunomide). Voor 20 
anticonceptieadvies verwijst de hoofdbehandelaar naar de huisarts.  
 
Termijn van voortzetten anticonceptie na stoppen:  
Geadviseerd wordt om tot drie maanden na het staken van de MTX niet zwanger te worden en anticonceptie 
gedurende die drie maanden door te zetten. Voor de minder vaak voorgeschreven DMARD leflunomide geldt dit 25 
zelfs tot twee jaar na het staken van het gebruik, tenzij een intensieve wash-out met colestyramine wordt 
toegepast en er geen afbraakproducten van leflunomide meer in het bloed aantoonbaar zijn. Dit advies geldt voor 
vrouwen én bij een aantal DMARDs ook voor mannen. Voor de verschillende biologicals gelden andere en 
verschillende termijnen afhankelijk van het type biological en beschikbare kennis.  
 30 
Bij een kinderwens worden patiënten (vrouwen en mannen) geadviseerd dit te bespreken met de 
hoofdbehandelaar zodat de medicatie bij de individuele patiënt kan worden aangepast.  
 
9) Cardiovasculair risico management (CVRM). Patiënten met RA hebben een verhoogd cardiovasculair risico. 
Indien er nog geen CVRM plaatsvindt, verwijst de hoofdbehandelaar de patiënt voor CVRM naar de huisarts. 35 
 
Meest voorkomende bijwerkingen medicatie:  
 

DMARD Bijwerkingen 

csDMARDs  

Methotrexaat Gastro-intestinale klachten, huiduitslag, jeuk, vermoeidheid, verhoogde 

leverenzym waarden, bloedbeeldafwijkingen, stomatitis, zelden pneumonitis 

Let op: Bij inname van methotrexaat is het gebruik van cotrimoxazol 

(Bactrimel®) en trimethoprim gecontra-indiceerd. 

Sulfasalazine Gastro-intestinale klachten, hoofdpijn, duizeligheid, bloedbeeldafwijkingen, 

toxische huidreactie. 

Let op: Een zeldzame bijwerking bij het gebruik van sulfasalazine is een acute 

agranulocytose (voornamelijk in de eerste 3 maanden), zich vaak uitend in een 

(ernstige) keelontsteking en koorts. Daarnaast kan sulfasalazine effect hebben 

op de fertiliteit van mannen. 
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Leflunomide Gastro-intestinale klachten, gewichtsverlies, hypertensie, 

leverenzymstoornissen, bloedbeeldafwijkingen.  

Let op: Teratogeen en lange wash out periode: tot 2 jaar na staken 

anticonceptie noodzakelijk Actieve metaboliet is niet dialyseerbaar. Zo nodig: 

wash-out procedure met colestyramine. Bij significantie stijging van de 

bloeddruk contact opnemen met de reumatoloog. 

Hydroxychloroquine Gastro-intestinale klachten, huiduitslag. Oogheelkundige controles vallen onder 
verantwoordelijkheid van de reumatoloog 

Prednisolon Gastro-intestinale klachten, stijging bloedglucose spiegel, infecties, 

osteoporose, glaucoom, menstruatiestoornissen 

Let op: stijging bloedglucose spiegel. 

Controle op aanwezigheid van osteoporose bij langdurig gebruik van 
glucocorticoïden valt onder verantwoordelijkheid van de voorschrijver 

bDMARDs Medicatie wordt altijd verstrekt door de apotheek van het ziekenhuis in 
verband met vergoedingsstatus 

TNF-alfa-blokkers 
(etanercept, adalimumab 
etc) 

(Luchtweg)infecties, verhoging leverenzymwaardes, injectieplaats reacties, 
infusiereacties 

IL-remmers  
(tocilizumab, sarilumab) 

Infecties (luchtwegen, urinewegen), hypercholesterolemie, verhoging 
leverenzymwaardes, perifeer oedeem, hypertensie, diverticulitis 
 
Let op: Door de remming van IL-6 remt tocilizumab in sterke mate de productie 
van CRP, ook bij ernstige (bacteriële) infecties. Bij verdenking op een infectie 
dient dus alleen op klinische parameters en niet op het CRP afgegaan te worden! 
 

Abatacept Infecties (luchtwegen, urinewegen),hoofdpijn en misselijkheid, 
hypercholesterolemie, verhoging leverenzymwaardes, perifeer oedeem, 
hypertensie, opvlamming van sommige maligniteiten 
 
Let op: Orencia® infusievloeistof (voor intraveneuze toediening) bevat maltose 
waardoor bij bepaalde bloedglucose meters een onterecht hoge glucosewaarde 
kan worden aangegeven. De subcutane toediening bevat geen maltose 

Rituximab Bacteriële en virale infecties, langdurig werkzaam dus een langdurig verhoogd 
risico op infecties, verlaagd IgG 

tsDMARDs  

JAK inhibitors 
(baricitinib, tofacitinib) 

Luchtweginfecties, herpes zoster, neutropenie, verhoogd LDL cholesterol.  
Longembolie (met name aangetoond bij baricitinib), diep veneuze trombose 
 
Let op: Er is een verhoogde kans op een reactivatie van een herpes zoster 
infectie aangetoond. In het geval van herpes zoster overwegen te behandelen 
met een antiviraal middel om systemische herpes zoster en postherpetische pijn 
te voorkomen. 

 5 
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Aanbeveling 5 

Wanneer de diagnose RA is gesteld en de behandeling daarvan wordt ingesteld is het van belang dat de 

hoofdbehandelaar alle relevante veranderingen in medicamenteus beleid (alle DMARDs )en systemische 

glucocorticoïden) binnen 1-2 weken communiceert met de huisarts en apotheker, inclusief mogelijke 

werking/bijwerkingen en interacties 

Patiënten die door de hoofdbehandelaar worden ingesteld op medicatie met DMARDs blijven ook in de stabiele 

fase onder controle en verantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar. Herhaalrecepten van DMARDs worden 

uitsluitend door de hoofdbehandelaar voorgeschreven. Ook in de stabiele fase worden de huisarts en apotheker 

jaarlijks op de hoogte gesteld van de actuele medicatie 

Als huisarts en apotheker in de eerste lijn geconfronteerd worden met bijwerkingen, complicaties, 

veranderingen in het klinisch beeld of intercurrente ziekten of andere vragen over patiënten met RA moeten zij 

laagdrempelig contact kunnen leggen met de hoofdbehandelaar voor overleg en advies 

De huisarts dient zich bewust te zijn van het verhoogde infectierisico bij DMARD gebruik en alert te zijn op 

gemaskeerde infecties, mogelijk atypisch beloop en ontbreken van CRP stijging bij een infectie 

Cotrimoxazol en trimethoprim kunnen de toxiciteit van methotrexaat verhogen, waarbij vooral hematologische 

toxiciteit (leukopenie) is gemeld. De combinatie van deze middelen moet worden vermeden. Indien er toch een 

indicatie voor behandeling met cotrimoxazol of trimethoprim is dient overleg plaats te vinden met de 

hoofdbehandelaar 

Gezien het teratogene effect van csDMARDs (met uitzondering van sulfasalazine en hydroxychloroquine) en het 

onbekende effect van de meeste bDMARDs dient adequate anticonceptie te worden toegepast bij gebruik van 

deze middelen. Ook na het stoppen van deze middelen is anticonceptie nodig voor een periode variërend van 

drie weken tot en met drie maanden of zelfs twee jaar (in geval van leflunomide). Voor anticonceptie advies 

verwijst de hoofdbehandelaar naar de huisarts 

De hoofdbehandelaar verwijst alle patiënten met RA naar de huisarts voor een griepvaccinatie. Bij het gebruik 

van rituximab is het advies om die van vier weken voor tot tenminste acht weken na infuus niet toe te dienen 

Voor vragen over reizigersvaccinaties bij gebruik van DMARDs verwijst de hoofdbehandelaar de patiënt naar de 

afdeling reizigersvaccinatie van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst of een expertise centrum 

Patiënten met RA hebben een verhoogd cardiovasculair risico.  Indien er nog geen cardiovasculair 

risicomanagement plaatsvindt, verwijst de hoofdbehandelaar de patiënt voor cardiovasculair risicomanagement 

naar de huisarts 
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3. De rol van de verpleegkundige bij de medicamenteuze behandeling van patiënten met RA 5 

 
1. Inleiding: 
In de reumatologie spelen verpleegkundigen in toenemende mate een rol in het zorgproces. Een groot deel van 

de verpleegkundigen in de reumatologie werkt op de polikliniek. Verpleegkundigen kunnen echter ook werkzaam 

zijn op een verpleegafdeling of op een dagbehandeling. Binnen de reumatologie is er onderscheid in 10 

gespecialiseerd reumaverpleegkundigen,  VS en PA. 

De gespecialiseerd reumaverpleegkundige is een MBO of HBO-verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd in 

de reumatologie door het volgen van zowel een theorie- als praktijkopleiding (Benoy-De Keuster et al., 2018). Een 

VS is een HBO-verpleegkundige die een geaccrediteerde HBO-masteropleiding ‘Advanced Nursing Practice’ heeft 

gevolgd. De titel ‘nurse practitioner’ is vervangen door ‘verpleegkundig specialist’ (Benoy-De Keuster et al., 2018). 15 

De PA heeft een HBO gezondheidszorg opleiding en een geaccrediteerde HBO-masteropleiding tot PA gevolgd 

(Benoy-De Keuster et al., 2018). De instroom hoeft niet HBO verpleegkunde te zijn. De PA is dus niet altijd een 

verpleegkundige. 

 
Verplegen omvat het vaststellen van de behoefte aan verpleegkundige zorg; therapeutische interventies en 20 

persoonlijke verzorging; informatievoorziening, educatie, advies en voorspraak; lichamelijke, emotionele en 

geestelijke ondersteuning (Lambregts & Grotendorst, 2012; van Riel et al., 2009). 

De rol van de gespecialiseerd reumaverpleegkundige wordt vooral gekenmerkt als die van een zorgverlener die 

de patiënt ondersteunt in het verwerven van vaardigheden gericht op zelfmanagement en zelfredzaamheid met 

inachtneming van zowel ziekte gerelateerde als sociale, psychische en functionele factoren. Het geven van 25 

voorlichting en informatie over ziekte, behandeling en het omgaan met een reumatische aandoening in het 

dagelijkse leven is een van de belangrijkste taken van de gespecialiseerd reumaverpleegkundige (Benoy-De 

Keuster et al., 2018; Schuurmans, Lambregts, & Grotendorts, 2012). Daarnaast kan hij/zij na het volgen van een 

disease activity score (DAS)-training, competent zijn in het uitvoeren van gewrichtsonderzoek, als onderdeel van 

het bepalen van de ziekteactiviteit bij reumatoïde artritis (Benoy-De Keuster et al., 2018; van Riel et al., 2009). 30 

De VS en PA onderscheiden zich van een gespecialiseerd reumaverpleegkundige, onder andere omdat een VS of 

PA bevoegd zijn tot het zelfstandig aangaan van een behandelrelatie en het indiceren en uitvoeren van 

voorbehouden handelingen (Benoy-De Keuster et al., 2018). De VS of PA is zelf verantwoordelijk voor de 

medische indicatiestelling, uitvoering en eventuele delegatie, ook in tuchtrechtelijke zin ("Physician assistants en 

verpleegkundig specialisten wettelijk op eigen benen," 2012). 35 

 
2. De verschillende rollen van de verpleegkundige bij de medicamenteuze behandeling van reumatoïde artritis.  
Patiënten doorlopen een heel traject bij de behandeling met medicatie (indicatie, voorlichting, screening, 

monitoring, etc.). Voor een goede administratie en organisatie is het belangrijk dat taken van diverse teamleden 

en betrokkenen duidelijk beschreven worden. Deze paragraaf is een aanzet daartoe. 40 

 
2.1 Educatie en instructie 
De European League Against Rheumatism (EULAR) adviseert dat mensen met inflammatoire artritis toegang 
moeten hebben tot educatie (scholing, voorlichting). In ieder geval bij de diagnose, medicatie verandering en 
wanneer de patiënt daar om vraagt. De inhoud en vorm van de educatie moet op maat worden gemaakt (Combe 45 
et al., 2017; Smolen et al., 2017). Patiënten vinden dit ook belangrijk en zij geven dan ook aan behoefte te hebben 
aan tijdig passende en op maat gesneden informatie over hun aandoening, behandeling en consequenties (van 
Eijk-Hustings et al., 2013). 
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Uit de inleiding is al gebleken dat educatie een belangrijk onderdeel is van het takenpakket van een 5 
verpleegkundige. Voorlichting over het ziektebeeld en medicamenteuze behandeling wordt veel gegeven door de 
verpleegkundigen (van Eijk Hustings, 2017), zowel mondeling als via bijvoorbeeld folders en websites. Patiënten 
vinden dat een verpleegkundige dit kan en verwachten dit ook van een verpleegkundige (van Eijk-Hustings et al., 
2013; Van Eijk, 2014).  

Uit onderzoek blijkt dat goede voorlichting leidt tot grotere zelfredzaamheid (van Eijk-Hustings et al., 2013; van 10 
Eijk Hustings, 2017). Studies suggereren bovendien dat therapietrouw, onder andere, afhangt van de kwaliteit 
van de informatie-uitwisseling tussen patiënt en zorgverlener (Combe et al., 2017). 

 
In dat opzicht is het zinvol om de verpleegkundige in te zetten bij educatie. Er is namelijk sprake van een 
statistisch significante toename in kennis van de patiënt over de aandoening, behandeling (o.a. medicamenteus), 15 
fysiotherapie en zelfmanagement strategieën bij patiënten die zijn geschoold/voorgelicht door verpleegkundigen 
(van Eijk-Hustings et al., 2012).  Deze toename in kennis is groter in vergelijk met patiënten die zijn 
geschoold/voorgelicht door artsen.  
 

Verpleegkundigen kunnen bovendien worden ingezet bij het instrueren van patiënten hoe de medicatie in te 20 
nemen. Hieronder valt ook de “prikinstructie” (hoe te injecteren). In een aantal gevallen kan hier overigens ook 
een doktersassistent voor worden ingezet.  
 
2.2 Screening 
Voor een groot aantal medicijnen moet de patiënt vooraf worden gescreend (bijv. de screening op hepatitis en 25 

tuberculose bij start bDMARD of targeted synthetic DMARD. De verpleegkundige kan hiervoor worden ingezet.  

 
2.3 DAS-score en monitoring 
Het is aangetoond dat intensieve monitoring van de ziekteactiviteit met behulp van de DAS-score, gevolgd door 

aanpassing van de medicatie, bij patiënten met RA een positief effect heeft op de ziekteactiviteit, het optreden 30 

van (klinische) remissie en de functionele capaciteit (van Riel et al., 2009).  

Het verdient aanbeveling in de actieve fase van de ziekte bij de behandeling van patiënten met (‘established’) RA 

de ziekteactiviteit tenminste elke drie maanden te meten, met behulp van bijvoorbeeld de DAS28-score. Bij een 

lage ziekteactiviteit, bijvoorbeeld bij RA in remissie, kan het verantwoord zijn minder frequent de ziekteactiviteit 

te monitoren (Combe et al., 2017; Smolen et al., 2017; van Riel et al., 2009). 35 

De verpleegkundige kan worden ingezet voor het verrichten van een DAS-score en monitoren (Benoy-De Keuster 

et al., 2018; van Riel et al., 2009). In het geval van de gespecialiseerd verpleegkundige met duidelijke, schriftelijke 

instructies waarin staat beschreven wat er gedaan moet worden met de medicatie bij bepaalde DAS-scores. In 

het geval van een VS of PA zijn de instructies minder noodzakelijk, aangezien de VS of PA bevoegd zijn tot het 

zelfstandig aangaan van een behandelrelatie en het indiceren en uitvoeren van voorbehouden handelingen 40 

(Benoy-De Keuster et al., 2018). 

 
2.4 Behandeling 
De hoofdbehandelaar is de zorgverlener die inhoudelijk verantwoordelijk is voor het zorgproces dat een 

individuele patiënt doorloopt (Benoy-De Keuster et al., 2018). Van oudsher is dit de reumatoloog, maar sinds een 45 

aantal jaren kan dat ook de VS of PA zijn. Sinds 2012 zijn verpleegkundig specialisten wettelijk bevoegd om een 

aantal voorbehouden handelingen, zoals het voorschrijven van medicatie, zelfstandig te indiceren en uit te 

voeren of te delegeren, waardoor zij taken van reumatologen kunnen overnemen ("Physician assistants en 

verpleegkundig specialisten wettelijk op eigen benen," 2012; van Eijk Hustings, 2017). 

 50 
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Aanbevelingen 5 

Binnen elke polikliniek Reumatologie zou een RA patiënt de mogelijkheid moeten hebben een 

reumaverpleegkundige te bezoeken voor begeleiding, advies en prikinstructie 

 

Het monitoren van de ziekteactiviteit en screening bij medicatie voor start DMARDs kan door een goed 

geschoolde/ getrainde reumaverpleegkundige worden uitgevoerd. 

 

 

4. Kosten 

De behandeling van RA gaat gepaard met hoge kosten. Directe kosten zijn met name medicatiekosten, waarbij 10 

met name de bDMARDs en tsDMARDs vallen onder de dure medicatie. Effectievere behandeling kan ook leiden 

tot een besparing van kosten wanneer patiënten beter kunnen functioneren, en daarmee minder verzuimen of 

arbeidsongeschikt raken. Voor een analyse over de budget impact van deze richtlijn verwijzen wij naar de budget 

impact analyse in de bijlage van deze richtlijn. 

 15 
5. Toekomstperspectief 

Met welke toekomstige ontwikkelingen moet rekening worden gehouden? 

Stijgende zorgkosten en zorg op de juiste plek zijn ontwikkelingen die ook de reumatologische praktijk raken. De 

laatste jaren heeft er al een verschuiving plaatsgevonden van verschillende taken van de reumatoloog naar 

bijvoorbeeld de gespecialiseerde reumaverpleegkundige of verpleegkundig specialist. Daarnaast zijn er ook 20 

ontwikkelingen gaande op het terrein van eHealth. Er zijn eHealth voorzieningen beschikbaar waarbij patiënten 

zelf kunnen bijhouden hoe het verloop van hun ziekte eruit ziet. Er zijn vele apps en geïntegreerde web-based 

systemen met elektronische patiënten dossiers. Hoewel reeds is aangetoond dat hierdoor de communicatie 

tussen patiënt en behandelaar verbeterd wordt is verder wetenschappelijk onderzoek nodig om overige 

voordelen hiervan aan te tonen. Desondanks ziet het ernaar uit dat patiënt en behandelaar nu en in de nabije 25 

toekomst meer te maken krijgen met dergelijke ontwikkelingen. 

 

 

 

  30 
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Bijlage 1 Budget Impact Analyse 5 
 

Budget Impact Analyse (BIA) bij de richtlijn Medicamenteuze behandeling van Reumatoïde Artritis 

Inleiding 
Reumatoïde Artritis (RA) is een veelvoorkomende aandoening. Naar schatting zijn er in Nederland bijna 250.000 

mensen met een diagnose RA, en elk jaar komen daar ongeveer 12.400 patiënten bij (RIVM, 2017). Voor de 10 

patiënt is het van groot belang dat in een richtlijn vastgesteld wordt wat de wetenschappelijke basis is voor het 

medisch handelen en welke kwaliteit van zorg de patiënt mag verwachten. In 2017 is gestart met de ontwikkeling 

van de richtlijn Medicamenteuze behandeling van Reumatoïde artritis. De nieuwe richtlijn dient voor het veld aan 

te geven wat de laatste stand van zaken is op het gebied van medicamenteuze behandeling. 

Naar verwachting kan de nieuwe richtlijn op beperkte schaal een andere manier van werken tot gevolg hebben, 15 

en zullen er lichte verschuivingen in kosten optreden. Om dit in kaart te brengen is er een budget impact analyse 

(BIA) uitgevoerd bij de nieuwe richtlijn. Dit leidt tot de volgende vraagstelling: 

Wat zijn de budgettaire consequenties van de nieuwe werkwijze, zoals beschreven in de richtlijn 

medicamenteuze behandeling van reumatoïde artritis? 

 20 
Methode 
Er zijn een aantal uitgangspunten gehanteerd bij het uitvoeren van de BIA: 

1) Er is gekozen de (directe) budget impact te schatten vanuit het perspectief van de gezondheidszorg. Concreet 

betekent dit dat er gekozen is voor een perspectief dat het budgettair kader zorg (Zorgverzekeringswet en 

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 25 

aanneemt. Dit heeft tot gevolg dat gevolgen die buiten de gezondheidszorg vallen (bijvoorbeeld kosten van 

veranderingen in arbeidsverzuim), buiten beschouwing blijven. 

2) Er is gekozen om niet één allesomvattend budget impact model voor de gehele richtlijn te ontwerpen, maar 

om verschillende kleine deelmodellen op te stellen, die de verwachte budget impact per aanbeveling 

uitwerkt. Hierbij wordt niet de hele medicamenteuze behandeling van RA in kaart gebracht. 30 

3) Voor deze BIA is daarbij dan gekozen voor een ‘incrementele’ benadering. Dit betekent dat niet alle 

categorieën kosten in kaart gebracht worden, maar alleen de kosten die veranderen als gevolg van de 

aanbevelingen zoals beschreven in de richtlijn. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen ‘medicatiekosten’ 

en waar nodig ‘overige kosten’.  

4) Voor de uitgangssituatie ten opzichte waarvan de veranderingen zijn bepaald, zijn er twee mogelijkheden: a) 35 

de situatie zoals aanbevolen in de oude richtlijn uit 2009, of b) de huidige zorgpraktijk. Deze twee situaties 

zijn zeker niet hetzelfde, zoals blijkt uit gesprekken met de werkgroep. Het is de opvatting van de werkgroep 

dat de huidige zorgpraktijk relevanter en informatiever is als uitgangssituatie aangezien dit de reële 

consumptieve verschuivingen weergeeft (ten opzichte van de nieuwe richtlijn). Richtlijnen lopen in de regel 

achter op de huidige zorgpraktijk met betrekking tot recente ontwikkelingen. Daar waar voldoende 40 

informatie beschikbaar is over de huidige zorgsituatie, wordt daarom de huidige zorgsituatie gebruikt voor 

het berekenen van de budget impact. 

5) Over het algemeen kunnen we er niet van uitgaan dat de nieuwe richtlijn voor 100% geïmplementeerd zal 

worden. De verwachte mate van implementatie is echter zeer lastig a priori te bepalen. Er is voor gekozen om 

de schatting te baseren op expert opinion. 45 
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Voor het verkrijgen van de benodigde data is in eerste instantie gebruik gemaakt van de in de nieuwe richtlijn 5 

genoemde literatuur, en aanvullende literatuur aangedragen door werkgroepleden. Daarnaast is er contact 

geweest met de auteurs van Nederlandse trials op specifieke onderwerpen, en is er data gebruikt uit het DREAM-

RA register. 

Resultaten 
Als eerste stap voor de BIA is in de werkgroep uitvoerig besproken bij welke aanbevelingen een verschuiving in 10 

kosten op kan treden. De werkgroep is hierbij tot de conclusie gekomen dat er bij één aanbeveling een mogelijke 

verschuiving qua kosten verwacht wordt. Het gaat om de aanbeveling: Probeer bij patiënten met stabiele lage 

ziekteactiviteit of remissie op biological DMARD (bDMARD) therapie de dosis van de bDMARD te reduceren (en 

waar mogelijk te stoppen). Er zijn hier twee scenario’s die kunnen leiden tot een verschuiving qua kosten. 

Enerzijds zijn er patiënten in de huidige patiëntenpopulatie die gedurende langere tijd worden behandeld met 15 

een bDMARD (volledige dosis), die in stabiele lage ziekteactiviteit of remissie zijn, en bij wie nog niet geprobeerd 

is de dosis te reduceren. Anderzijds komen er ook elk jaar nieuwe RA patiënten bij waarvan een deel zal starten 

met een bDMARD, waarvan een deel te zijner tijd ook weer zal kunnen afbouwen. 

Er zijn verschillende randomized controlled trials (RCT’s) gedaan naar de effecten van dosisreductie van 

bDMARDs, en vaak is hierbij ook een kosteneffectiviteitsanalyse (KEA) gedaan. Allereerst zijn de resultaten van 20 

deze KEA’s samengevat (zie ook tabel 1). Alleen studies die treat-to-target (T2T) blijven toepassen (ook bij 

afbouwen) zijn meegenomen, aangezien dit het overkoepelende principe van onze behandelingen is. Om deze 

reden is de KEA op basis van de PRESERVE studie uitgesloten van het overzicht, omdat patiënten die stopten met 

etanercept (ETN) na het bereiken van remissie, in de trial niet meer herstartten met ETN wanneer de 

ziekteactiviteit steeg (Kobelt, 2014). De Nederlandse DRESS en POET studies laten zien dat het verlies in quality 25 

adjusted life years (QALY’s) zeer gering is in de interventiegroep ten opzichte van de controlegroep (den Broeder 

et al., 2019; Kievit et al., 2016; Tran-Duy et al., 2018). In beide studies trad echter wel een forse kostenbesparing 

op. De Franse STRASS studie liet een groter verlies van QALY’s zien (men leek in deze studie conservatiever bij het 

herstarten van het biological), en opnieuw een belangrijke kostenbesparing (B Fautrel et al., 2016; Vanier, 

Mariette, Tubach, Fautrel, & Group, 2017). 30 

Naast deze KEA’s op basis van RCT’s waren drie niet-gerandomiseerde tapering of stop studies en één 

gezondheidsmodel op basis van een meta-analyse gevonden, waarbij ook kosten geanalyseerd werden. In de 

observationele studies werden korte termijn kostenbesparingen van €3.473 en 3.800/patiënt gerapporteerd 

(Verhoef, Tweehuysen, Hulscher, Fautrel, & den Broeder, 2017), ofwel 35% van de medicatiekosten. Het 5-jarig 

ziektemodel was gebaseerd op meta analyse van 14 optimalisatie studies, waar ziekte én medicatie kosten 35 

gekoppeld werden aan de DAS-28 (Aletaha et al., 2017). Directe kosten waren tussen € 37.000 en €59.700 in de 

withdrawal groep en tussen €47.500 en €59.200  in de tapering groep, maar tussen €67.000 en €72.100 in de 

groep waar geen optimalisatie gebeurde.  Bij patiënten met vroege RA en in lage ziekteactiviteit (vs remissie) 

konden de grootse besparingen gerealiseerd worden (doordat de tijd tot flare in die groep het langst was). 

Een essentiële vraag wanneer we dosis-optimalisatie doorvoeren, is inzicht te hebben in de houding van artsen en 40 

patiënten rondom dosis optimalisatie. Er is hierover geen specifiek onderzoek onder Nederlandse reumatologen. 

Wel werd enkele jaren geleden een keuze-experiment uitgevoerd onder artsen van de NVR, waarbij nagegaan 

werd in welke mate kosteneffectiviteit, budget impact, en patiënt voorkeuren een rol speelt bij medicatie keuzes, 

naast effectiviteit en veiligheid. Hieruit bleek dat artsen bereid zijn een therapie te kiezen met een iets minder 

effect als daar bepaalde budgettaire besparingen tegenover staan, en in mindere mate ook als daardoor het 45 

medisch handelen kosten-effectiever wordt.  

Er is ook een Nederlandse mixed-method studie gedaan naar het perspectief van de patiënt ten opzichte van 

dosisreductie van een bDMARD (Verhoef et al., 2018). De meeste patiënten gaven aan dat ze positief staan 

tegenover dosisreductie, maar dat er wel bepaalde zorgen zijn. Patiënten zijn met name bezorgd dat 
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dosisreductie zal leiden tot opvlamming van de ziekte en daarmee een effect zal hebben op het dagelijks leven. 5 

Patiënten willen goed geïnformeerd worden, en samen met de behandelaar een beslissing nemen over 

dosisreductie. Daarnaast willen ze ook graag weten dat het mogelijk is de dosis weer te verhogen wanneer het 

afbouwen niet lukt, en dat de bDMARD dan ook weer effectief zal zijn. 

 

Tabel 1: Kosteneffectiviteitsanalyses op basis van RCT’s naar afbouw- en stop strategieën. 10 

Studie Populatie Interventie Controle Perspectief/ land/ 
currency 

DRESS study (den 
Broeder et al., 
2019; Kievit et al., 
2016) 
 
 

Diagnosis RA,  
stable low disease activity 
at two subsequent visits, 
using adalimumab or 
etanercept in any stable 
dose for at least 6 months 

Stepwise 
increasing the 
interval 
between 
injections every 
3 months. 
Restart in case 
of flare 

Continue 
standardised  (treat-
to-target) treatment 
protocol 

Healthcare and societal 
perspective, the 
Netherlands, €2014 

Follow-up Effectmaat Kost-categorieën Resultaat 

18 months QALY (EQ-5D-
5L; Dutch tariff) 

Direct: (telephonic) 
consultations with 
rheumatologist/ 
nurse, travelling 
distance, hospital 
admissions, 
medication use.  
 
Indirect: sick leave 

At 18 months (tapering 
compared to usual care):  
-mean QALY loss/pt: -0,02 
(CI: -0,07; 0,02), mean cost 
saving/pt: € 12.280 (CI: -
€10.502; -€14.104 ).  
-Decremental cost-
effectiveness ratio: € 
390.493 gained per QALY 
lost 
 

Studie Populatie Interventie Controle Perspectief 

POET study (Ghiti 
Moghadam et al., 
2016; Tran-Duy et 
al., 2018) 

Diagnosis RA 
on TNFi for at least 1 year, 
in remission or low disease 
activity for at least 6 
months  

Stop TNFi. 
Restart if flare 
(DAS28 ↑0.6) 
and/or wish of 
patients 

Continue TNFi in 
treat-to-target 
protocol 

Societal perspective/ the 
Netherlands, €2016 

Follow-up Effectmaat Kost-categorieën Resultaat 

1 year QALY (EQ-5D-
3L; Dutch tariff) 

Direct: visits to 
rheumatologists and 
GPs, visits to nurse 
specialists, 
physiotherapists, 
psychologists, 
number of laboratory 
and diagnostic tests, 
hours of formal and 
informal care, drug 
costs.  
 
Indirect: hours 
absent from work 

At 12 months (stop 
compared to usual care):  
-mean QALY lost/pt: -0,02 
(CI: -0.7; 0,02) 
-mean cost saved/pt: 
€7.133 (CI: -8.344; -
60.710) 
- incremental cost in 
intervention group:  
€371.457 gained per QALY 
lost 
- at Willingness to Accept 
of 98.000€/QALY lost, 
stopping is cost-effective 
in 100% of replications 
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Studie Populatie Interventie Controle Perspectief 

STRASS 
study (B. 
Fautrel et 
al., 2016; 
Vanier et al., 
2017) 

Diagnosis RA, at least 6 months in 
remission based in DAS28, treated 
with etanercept or adalimumab 
monotherapy for at least 1 year, 
or at least 6 months in 
combination with methotrexate 
or leflunomide 

Disease 
activity-driven 
approach to 
taper bDMARD, 
based on a 
predefined 
algorithm. 
Increase dose 
in case of flare 

Continue TNFi at the 
standard full regimen 

Payer-health insurance 
perspective/ France/ € 
2014 

Follow-up Effectmaat Kosten Resultaat 

18 months QALY (EQ-5D-
5L; French 
tariff) 

Direct: medical 
consumption, drugs 
consumption, 
outpatient medical 
doctors, health 
professional, biologic 
or imaging workups, 
emergency room 
visits, 
hospitalizations, 
inpatient care. 
Indirect: sick leave 
days 

At 18 months (tapering 
compared to usual care): 
- mean QALY loss/pt: -
0.158 (CI: -0.086; -0.232) 
- mean cost difference: -
€8.440 (CI: -€6.507; -
€10.212) 
- Decremental cost-
effectiveness ratio: 
€53.417 gained per QALY 
lost 

 5 
Deze studies leren dat zowel bij afbouwen als bij stoppen er slechts een tijdelijk verlies is in gezondheidswaarde, 

terwijl er veel financiële middelen bespaard kunnen worden. Gezien de resultaten van een 

kosteneffectiviteitsanalyse (gemiddelde) gegevens genereren per patiënt, zegt dit niets over de budget impact. 

De budget impact hangt niet alleen af van de gemiddelde besparing per patiënt, maar ook van het aantal 

patiënten dat daarvoor in aanmerking komt. Voor het maken van beleid is de budget impact belangrijk om te 10 

weten of het efficiënt is (letterlijk de ‘moeite loont’) een implementatietraject door te voeren. Bij de 

kostenberekening is enkel gerekend met besparingen door minder uitgaven aan bDMARDs en is er géén rekening 

gehouden met eventuele extra bezoeken door flare tijdens het afbouwen of na stoppen  (relatief frequent, maar 

relatief kleine bedragen), noch met de verhoogde kans op ernstige nevenwerkingen in diegene die continueren 

(weinig frequent maar hoge kosten). 15 

 
Budget impact analyse 
Voor de berekening van de budget impact is enerzijds gekeken naar de bestaande populatie RA patiënten (de 

prevalente populatie). We gaan ervan uit dat nog niet bij alle TNF-alfa-blokker behandelde patiënten in 

Nederland met lage ziekte activiteit of remissie, geprobeerd is de bDMARD af te bouwen of te stoppen. Bij deze 20 

patiënten kan worden geprobeerd de dosis van de bDMARD te reduceren. Anderzijds is ook de incidentie 

meegenomen. Dat houdt in dat is meegenomen hoeveel van de nieuwe RA patiënten per jaar zal starten met een 

bDMARD (de incidente populatie), hoe lang zij gemiddeld de bDMARD gebruiken voor ze in stabiele remissie/ lage 

ziekteactiviteit zijn, en bij hoeveel van deze mensen weer afgebouwd kan worden. Beide scenario’s zijn hieronder 

uitgewerkt:  25 

  



 

116 
Conceptrichtlijn Medicamenteuze behandeling van Reumatoïde Artritis 
Commentaarfase mei 2019 

Prevalente populatie 5 

Parameter Aantal  

Aantal RA patiënten in Nederland 250.000 

Aantal RA patiënten onder 
behandeling bij de reumatoloog 

80% (200.000) 

Aantal patiënten behandeld met 
een TNF-alfa-blokker 

50% (100.000) 

Aantal patiënten in langdurige 
remissie/ lage ziekteactiviteit 

50% (50.000) (DREAM data) 
Of 
25% (25.000) (expert opinion) 

Aantal patiënten dat kan/wil 
reduceren/ stoppen 

80% (45.000 of 20.000 patiënten) 

Kostprijs TNF-alfa-blokker Lijstprijs: €11.000 (gemiddeld voor de bDMARDs, echter zijn er biosimilars én 
kortingen op de originele bDMARDs. Daarom is uitgegaan van €8.000. Als ondergrens 
is ook gerekend met een kostprijs van €5.500 

Bij hoeveel patiënten lukt het om 
af te bouwen/ te stoppen 

50% (in POET studie kon 50% stoppen. In DRESS studie kon 25% stoppen, en 50% naar 
een halve dosis) 

 

Berekening op basis van 45.000 patiënten: 

 Prijs €11.000 Prijs €8.000 Prijs €5.500 

Kosten per jaar zonder 
afbouwen 

45.000 x 11.000 = 
€495.000.000 

45.000 x 8.000 = 
€360.000.000 

45.000 x 5.500 = 
€247.500.000 

Besparing met 
dosisreductie/ stoppen 

45.000 x 11.000 x 0,50 = 
€247.500.000 

45.000 x 8.000 x 0,50 = 
€180.000.000 

45.000 x 5.500 x 0,50 = 
€123.750.000 

 

Berekening op basis van 20.000 patiënten: 

 Prijs €11.000 Prijs €8.000 Prijs €5.500 

Kosten per jaar zonder 
afbouwen 

20.000 x 11.000 = 
€220.000.000 

20.000 x 8.000 = 
€160.000.000 

20.000 x 5.500 = 
€110.000.000 

Besparing met 
dosisreductie/ stoppen 

20.000 x 11.000 x 0,50 = 
€110.000.000 

20.000 x 8.000 x 0,50 = 
€80.000.000 

20.000 x 5.500 x 0,50 = 
€55.000.000 

 10 
De grootste onzekerheden bij de berekening van de ‘prevalente’ budget impact zijn (1) het aantal patiënten uit de 

bestaande populatie dat nog in aanmerking komt om af te bouwen, en (2) de prijs van een jaar behandeling met 

een bDMARD (in een situatie waar het patent verlopen is waardoor minder dure biosimilars voorgeschreven 

kunnen worden. De schattingen qua kostenbesparing in de prevalente populatie lopen uiteen van €55.000.000 

tot €247.500.000.  15 
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Incidente populatie 5 

Parameter Aantal  

Aantal nieuwe diagnoses RA per jaar 12.400 

Aantal RA patiënten onder behandeling bij 
de reumatoloog 

90% (11.160) 

Aantal patiënten dat start met een TNF-alfa-
blokker 

50% (5.580) 

Aantal patiënten dat langdurige remissie/ 
lage ziekteactiviteit bereikt 

50% (2.790)  
Of 
70% (3.906)  

Aantal patiënten dat kan/wil reduceren/ 
stoppen 

80% (2.232 of 3.124,8 patiënten) 

Kostprijs TNF-alfa blokker Lijstprijs: €11.000, echter zijn er kortingen. Daarom is uitgegaan van 
€8.000. Als ondergrens is ook gerekend met een kostprijs van €5.500 

Bij hoeveel patiënten lukt het om af te 
bouwen/ te stoppen 

50% (in POET studie kon 50% stoppen. In DRESS studie kon 25% stoppen, 
en 50% naar een halve dosis) 

Aantal patiënten waarbij dosis TNF-alfa-
blokker reeds geoptimaliseerd is 

0% 
Of 
50% 
Of 
70% 

 

Berekening op basis van 2.232 patiënten: 

Reeds 
geoptimaliseerd 

0% 50% 

Prijs €11.000 €8.000 €5.500 €11.000 €8.000 €5.500 

Besparing door 
dosisreductie/ 
stoppen 

2.232 x 11.000 
x 0,50 = 
€12.276.000 

2.232 x 8.000 
x 0,50 = 
€8.928.000 

2.232 x 5.500 
x 0,50 = 
€6.138.000 

2.232 x 0,50 x 
11.000 x 0,50 
= €6.138.000 

2.232 x 0,50 x 
8.000 x 0,50 = 
€4.464.000 

2.232 x 0,50 x 
5.500 x 0,50 = 
€3.069.000 

Reeds 
geoptimaliseerd 

70%    

Prijs €11.000 €8.000 €5.500  

Besparing door 
dosisreductie/ 
stoppen 

2.232 x 0,3 x 
11.000 x 0,50 = 
€3.682.800 

2.232 x 0,3 x 
8.000 x 0,50 = 
€2.678.400 

2.232 x 0,3 x 
5.500 x 0,50 = 
€1.841.400 

 

Berekening op basis van 3.124,8 patiënten: 

Reeds 
geoptimaliseerd 

0% 50% 

Prijs €11.000 €8.000 €5.500 €11.000 €8.000 €5.500 

Besparing door 
dosisreductie/ 
stoppen 

3.124,8 x 
11.000 x 0,50 = 
€17.186.400 

3.124,8 x 8.000 
x 0,50 = 
€12.499.200 

3.124,8 x 
5.500 x 0,50 = 
€8.593.200 

3.124,8 x 0,50 
x 11.000 x 
0,50 = 
€8.593.200 

3.124,8 x 0,50 
x 8.000 x 0,50 
= €6.249.600 

3.124,8 x 0,50 
x 5.500 x 0,50 
= €4.296.600 

Reeds 
geoptimaliseerd 

70%    

Prijs €11.000 €8.000 €5.500  

Besparing door 
dosisreductie/ 
stoppen 

3.124,8 x 0,3 x 
11.000 x 0,50 = 
€5.155.920 

3.124,8 x 0,3 x 
8.000 x 0,50 = 
€3.749.760 

3.124,8 x 0,3 
x 5.500 x 0,50 
= €2.577.960 

 10 
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Een onzekerheid bij deze berekening is het percentage patiënten uit de incidente populatie die in stabiele 5 

remissie/ lage ziekteactiviteit komen. Op basis van expert opinion wordt 50-70% geschat. Met beide scenario’s is 

gerekend. Daarnaast wordt in de huidige praktijk naar alle waarschijnlijkheid al de dosis geoptimaliseerd. Hierbij 

is gerekend met 0-50-70% waarbij al geoptimaliseerd is. Qua prijzen van de bDMARDs is met de drie prijzen zoals 

ook hierboven gerekend. In een steady state waar jaarlijks evenveel patiënten starten en stoppen met een 

bDMARD lopen de schattingen qua kostenbesparing in de incidente populatie uiteen van €1.841.400 tot 10 

€17.186.400 per jaar. 

 
Overwegingen bij de BIA 
In deze BIA is gerekend met verschillende scenario’s. Er zijn een aantal onzekerheden, vooral over de mate waarin 

dosis optimalisatie reeds verwezenlijkt is (in de prevalente patiënten) of reeds voorzien is (in de incidente 15 

patiënten). Ook de daadwerkelijke kostprijs van de bDMARDs is bepalend voor de besparingen, maar deze is niet 

transparant en daarom een extra onzekerheid.  In de BIA is bovendien alleen rekening gehouden met kosten voor 

medicatie, extra bezoeken bij flare of extra kans op nevenwerkingen op de lange termijn zijn niet meegenomen. 

Toch kunnen deze kanttekeningen niet opwegen tegen de belangrijke besparingen. De werkgroep acht het van 

groot belang dat er doelmatig wordt omgegaan met het gebruik van bDMARDs. De BIA laat zien dat er zeker 20 

ruimte is om kosten te besparen qua medicatiekosten. De Nederlandse reumatologen geven aan kostenbewust te 

zijn, en ook patiënten staan open, onder voorwaarden, om medicatie af te bouwen.  Het paradigma dat RA 

levenslang behandeld moet worden, wordt stilaan doorbroken en dit geldt in de eerste plaats voor behandeling 

met bDMARDs. Vanaf het starten met bDMARDS zou dit, als onderdeel van de kenmerken van de behandeling, 

aan de patiënt meegedeeld kunnen worden zodat een voorstel om medicatie af te bouwen niet onverwacht 25 

komt, maar deel uitmaakt van de behandelstrategie. Het zou mooi zijn als we (lokaal) kunnen onderhandelen dat 

een deel van de opbrengsten terugvloeit naar de reumatologie om bestaande kennis- en zorghiaten te dichten.  
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Bijlage 2 Implementatieplan  5 

 
Inleiding  
Dit implementatieplan is opgesteld ter bevordering van de implementatie van de richtlijn Medicamenteuze 
behandeling van patiënten met reumatoïde artritis (RA). Voor het opstellen van dit plan is een inventarisatie 
gedaan van de mogelijk bevorderende en belemmerende factoren voor het toepassen van de aanbevelingen. 10 
Daarbij heeft de werkgroep een advies uitgebracht over het tijdspad voor implementatie, de daarvoor benodigde 
randvoorwaarden en de acties die door verschillende partijen ondernomen dienen te worden. 
 
Werkwijze  
De werkgroep heeft per module geïnventariseerd:  15 
• per wanneer de aanbevelingen overal geïmplementeerd moet kunnen zijn;  
• de verwachte impact van implementatie van de aanbeveling op de zorgkosten; 
• randvoorwaarden om de aanbeveling te kunnen implementeren;  
• mogelijk barrières om de aanbeveling te kunnen implementeren;  
• mogelijke acties om de implementatie van de aanbeveling te bevorderen;  20 
• verantwoordelijke partij voor de te ondernemen acties.  
 
Bovenvermelde punten zijn voor elke aanbeveling uit de richtlijn gewogen. Echter niet voor iedere aanbeveling 

kon ieder punt worden beantwoord. Uiteindelijk bleek dat er geen specifieke barrières zijn voor implementatie. 

Wat betreft de impact op het budget wordt verwacht dat de richtlijn een mogelijk kostenbesparend effect kan 25 

hebben.  

Implementatietermijnen 
De richtlijn beschrijft zorg die na kennisneming van de richtlijn direct geleverd kan worden. Een 
implementatietermijn van één jaar wordt gegeven om zorgverleners en ziekenhuizen in staat te stellen om kennis 
te nemen van de nieuwe richtlijn en deze te implementeren. 30 
 
Te ondernemen acties per partij  
Hieronder wordt per partij toegelicht welke acties zij kunnen ondernemen om de implementatie van de richtlijn 
te bevorderen.  
 35 
Alle direct betrokken wetenschappelijk verenigingen/beroepsorganisaties (NVR, NHG, NVZA, V&VN Reumatologie, 
ReumaNederland):  
• bekend maken van de richtlijn onder de leden;  
• publiciteit voor de richtlijn maken door over de richtlijn te publiceren in tijdschriften (waaronder het 
Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie) en te vertellen op congressen;  40 
• controleren van de toepassing van de aanbevelingen middels audits en de kwaliteitsvisitatie, waarbij de 
werkgroep kwaliteitsvisitatie van de NVR wordt geadviseerd de medical audit RA aan te passen aan deze richtlijn;  
• het ontwikkelen van een samenvattingskaart waarop een overzicht wordt gegeven van alle aanbevelingen 
(zakformaat) 
• gezamenlijk afspraken maken over en opstarten van continu modulair onderhoud van de richtlijn; 45 
• het waar nodig ontwikkelen en aanpassen van patiënteninformatie. 
 
De lokale vakgroepen/individuele medisch professionals  
• Het bespreken van de aanbevelingen in de vakgroepsvergadering en lokale werkgroepen; 
• Afstemmen en afspraken maken met andere betrokken disciplines om de toepassing van de aanbevelingen in 50 
de praktijk te borgen (met name ten aanzien van het vaccinatie beleid en cardiovasculair risicomanagement).  
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De systeemstakeholders (onder andere zorgverzekeraars, (koepelorganisaties van) ziekenhuisbestuurders, IGJ).  5 
Van de bestuurders van ziekenhuizen wordt verwacht dat zij bij de betrokken medisch professionals nagaan op 
welke wijze zij kennis hebben genomen van de nieuwe richtlijn en deze toepassen in de praktijk.  
Van zorgverzekeraars wordt verwacht dat zij de zorg die in deze richtlijn wordt voorgeschreven zullen vergoeden. 
De sterk geformuleerde aanbevelingen in deze richtlijn kunnen, na verloop van de aangegeven 
implementatietermijnen door zorgverzekeraars worden gebruikt voor de inkoop van zorg.  10 
 
Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten  
Publicatie van richtlijn op www.richtlijnendatabase.nl. Daarbij opnemen van dit implementatieplan op een voor 

alle partijen goed te vinden plaats. 

  15 
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Bijlage 3 Kennislacunes 5 
 

Module csDMARDs 

Het is onbekend wat de optimale afbouwstrategie is van csDMARDs bij persisterende remissie. 

Het is onbekend wat de effecten zijn van het afbouwen van csDMARDs ten aanzien van: röntgen progressie, 
sluipende comorbiditeiten zoals osteoporose, fracturen, en hart- en vaatziekten. 10 

Het is onvoldoende bekend wat de effecten zijn van behandeling met csDMARDs op patiënt gerapporteerde 
uitkomstmaten. 

 

Module glucocorticoïden 

Het is onvoldoende bekend of bij lokale tenosynovitis een echogeleide intratenosynoviale glucocorticoïdinjectie 15 
effectiever is dan een intramusculaire steroïdinjectie. 

Het is onbekend wat de optimale dosis, duur en route zijn van bridgingtherapie met glucocorticoïden. 

Het is onvoldoende duidelijk of het gebruik van glucocortoïden in een lage dosis, voor een langere periode, veilig 
is. 

 20 

Module bDMARDs 

Het is nog onvoldoende duidelijk of er een verschil is in effectiviteit tussen de verschillende bDMARDs in 
bDMARD-naïeve patiënten. 

Het is nog onvoldoende duidelijk wanneer patiënten kunnen stoppen met bDMARDs, en welke patiënten in 
remissie blijven na stoppen. 25 

Het is nog onvoldoende duidelijk bij welke patiënten bDMARDs kunnen worden afgebouwd met behoud van 
remissie. 

De plaatsbepaling van nieuw geregistreerde bDMARDs moet in de komende jaren duidelijk worden. 

 

Module biosimilars 30 

Het is onduidelijk wat de effecten van (veelvuldig) switchen zijn op lange termijn. 

 

Module tsDMARDs 

Het is nog onvoldoende duidelijk wat de effectiviteit is van tofacitinib als monotherapie. 

Het is nog onvoldoende duidelijk wat de effectiviteit is van baricitinib als monotherapie. 35 

Gezien de beperkte ervaring met tsDMARDs, moet de definitieve plaats van deze middelen bij de behandeling van 
patiënten met RA nog duidelijk worden. 

 

Module organisatie van zorg 

Het is nog onvoldoende duidelijk wat de meerwaarde kan zijn van eHealth applicaties voor patiënten.  40 
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Bijlage 4 Afkortingenlijst 5 

 

ABT   Abatacept 

ACPA   Anti-citrullinated protein antibodies 

ACR   American College of Rheumatology 

ADA   Adalimumab 10 

AE   Adverse events 

ANA   Antinuclear antibodies 

Anti-CCP  Anti-cyclic citrullinated peptide 

AUC   Area under the curve 

AWBZ   Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 15 

bDMARD  Biological disease-modifying antirheumatic drug 

BMR   Basal Metabolic Rate 

boDMARD  Biological original disease-modifying antirheumatic drug 

bsDMARD  Biosimilar disease-modifying antirheumatic drug 

BSE   Bezinkingssnelheid erytrocyten 20 

CDAI   Clinical Disease Activity Index 

CD19   Cluster of Differentiation 19 

COBRA   Combinatietherapie Bij Reumatoide Artritis 

CRP   C-reactive protein 

csDMARD  Conventional synthetic disease-modifying antirheumatic drug 25 

CV   Cardiovascular 

CVRM   Cardiovasculair risico management 

CZP   Certolizumab pegol 

DAS   Disease Activity Score 

DAS28   Disease Activity Score 28 30 

DMARD   Disease-modifying antirheumatic drug 

DMARD-IR  Disease-modifying antirheumatic drug inadequate response 

EMA   European Medicines Agency 

EQ-5D   EuroQol-5D 

ESR   Erythrocyte sedimentation rate 35 

ETN   Etanercept 
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EULAR   European League Against Rheumatism 5 

FACIT-F   Functional Assessment of Chronic Illness Therapy – Fatigue scale 

FDA   Food and Drug Administration 

GC   Glucocorticoid 

GGD   Gemeentelijke Gezondheidsdienst 

GRADE   Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluations 10 

HADS   Hospital Anxiety and Depression Scale 

HAQ   Health assessment questionnaire  

HAQ-DI   Health assessment questionnaire disability index  

Hb   Hemoglobine 

HBO   Hoger beroepsonderwijs 15 

HDL   High‐density lipoprotein 

IgG   Immunoglobuline G 

IGJ   Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

IL-6   Interleukin 6 

JAK   Janus kinase 20 

KEA   Kosteneffectiviteitsanalyse 

kg   Kilogram 

KNGF   Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie 

KNMP   Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie 

LDA   Low disease activity 25 

LDL   Low density lipoprotein  

LOE   Level of evidence 

MBO   Middelbaar beroepsonderwijs 

Mg   Milligram 

MRI   magnetic resonance imaging 30 

mTSS   modified total Sharp score 

MTX   Methotrexate 

MTX-IR   Methotrexate - inadequate response 

NHG   Nederlands Huisartsen Genootschap 

NVR   Nederlandse Vereniging voor Reumatologie 35 

Nvt   Niet van toepassing 
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NVZA   Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers 5 

PA   Physician Assistant 

PROM   Patient reported outcome measure 

QALY   Quality-adjusted life year 

RA   Rheumatoid Arthritis 

RC   Routine care  10 

RCT   Randomized controlled trial 

RoB   Risk of Bias 

RR   Risk ratio 

RTX   Rituximab 

SDAI   Simple Disease Activity Index 15 

SDM   Shared decision making 

SF36   Short form 36 

SF36-PCS  Short form 36 - physical component summary 

SF36-MCS  Short form 36 - mental component summary 

SHS   Modified Sharp/van der Heijde score 20 

SKMS   Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten 

SLR   Systematic literature review 

T2T   Treat to target 

TCZ   Tocilizumab 

TNF-alfa  Tumor necrosis factor alfa 25 

TNFi   Tumor necrosis factor inhibitor 

TNF-IR   Tumor necrosis factor - inadequate response 

tsDMARD  targeted synthetic disease-modifying antirheumatic drug 

VAS   Visual Analogue Scale 

VS   Verpleegkundig specialist 30 

VTE   Veneuze tromboembolie 

V&VN   Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland 

VvOCM   Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck 

WMO   Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

WHO   World Health Organisation 35 
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Bijlage 5 Overzicht aanbevelingen en flow diagram 5 

 
Overzicht aanbevelingen RA richtlijn 

 
1. Behandel patiënten met reumatoïde artritis middels een treat-to-target strategie: pas medicatie aan op 

basis van systematische monitoring van ziekteactiviteit teneinde een gezamenlijk geformuleerd doel 10 

(remissie of lage ziekteactiviteit) te bereiken 

2. Beslissingen omtrent de beste behandeling worden door de behandelaar en patiënt samen genomen, 

nadat de patiënt naar behoefte is geïnformeerd en de voorkeuren van patiënt en behandelaar zijn 

besproken en persoonlijke omstandigheden van de patiënt zijn meegenomen. Deze beslissingen zijn 

gebaseerd op de mate van ziekteactiviteit en andere patiëntfactoren zoals progressie van structurele 15 

schade, comorbiditeiten en veiligheidsoverwegingen, wensen en persoonlijke omstandigheden van de 

patiënt 

3. Start methotrexaat in adequate dosering idealiter in combinatie met glucocorticoïden 

overbruggingstherapie als onderdeel van de initiële behandelstrategie 

4. Bij contra-indicatie of intolerantie voor methotrexaat dienen leflunomide of sulfasalazine overwogen te 20 

worden als onderdeel van de initiële behandelstrategie 

5. Overbruggingstherapie met glucocorticoïden wordt aanbevolen bij de start of verandering van csDMARDs 

en kan overwogen worden bij de start of verandering van een bDMARD of tsDMARD 

6. Kies als overbruggingstherapie een glucocorticoïdschema per os (bijvoorbeeld prednison 30 mg of 15 mg 

per dag step-down) of een intramusculaire glucocorticoïdinjectie (80-120 mg), waarbij zo vlot mogelijk 25 

afgebouwd dient te worden om de cumulatieve dosis te beperken 

7. In combinatie met csDMARDs is onderhoudstherapie met glucocorticoïden te overwegen in een zo laag 

mogelijke dosis (≤7,5 mg) met inachtneming van patiëntfactoren en voorkeuren, risico’s en alternatieven 

8. De initiële behandelstrategie kan aangepast worden door te switchen naar of te combineren met andere 

csDMARDs (bij onvoldoende verbetering na 3 maanden of wanneer het behandeldoel na 6 maanden niet 30 

is bereikt) 

9. Indien het behandeldoel niet is bereikt met een csDMARD strategie, wordt behandeling met een 

bDMARD of tsDMARD aanbevolen. De keuze van het middel wordt bepaald door patiëntfactoren, 

bestaande ervaring en kosten 

10. Na falen op een bDMARD wordt switchen naar een ander bDMARD (inclusief een tweede TNF-alfa-35 

blokker) of tsDMARD aanbevolen 

11. Combineer indien mogelijk bDMARDs met een csDMARD, bij voorkeur methotrexaat 

12. Biosimilars en originator bDMARDs zijn even effectief en derhalve uitwisselbaar. Omdat onduidelijk is wat 

de effecten op termijn zijn van veelvuldig switchen, dient dit zoveel mogelijk voorkomen te worden 

13. Probeer bij patiënten met stabiele lage ziekteactiviteit of remissie op bDMARD therapie de dosis van de 40 

bDMARD te reduceren (en waar mogelijk te stoppen) 

14. Dosisreductie van csDMARDs kan worden overwogen bij langdurige lage ziekteactiviteit of remissie, bij 

voorkeur nadat eventuele bDMARDs, tsDMARDs of glucocorticoïden volledig zijn afgebouwd 

15. Wanneer de diagnose RA is gesteld en de behandeling daarvan wordt ingesteld is het van belang dat de 

hoofdbehandelaar alle relevante veranderingen in medicamenteus beleid (alle DMARDs en systemische 45 

glucocorticoïden) binnen 1-2 weken communiceert met de huisarts en apotheker, inclusief mogelijke 

werking/bijwerkingen en interacties 

16. Patiënten die door de hoofdbehandelaar worden ingesteld op medicatie met DMARDs blijven ook in de 

stabiele fase onder controle en verantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar. Herhaalrecepten van 

DMARDs worden uitsluitend door de hoofdbehandelaar voorgeschreven. Ook in de stabiele fase worden 50 

de huisarts en de apotheker jaarlijks op de hoogte gesteld van de actuele medicatie 
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17. Als huisarts en apotheker in de eerste lijn geconfronteerd worden met bijwerkingen, complicaties, 5 

veranderingen in het klinisch beeld of intercurrente ziekten of andere vragen over patiënten met RA 

moeten zij laagdrempelig contact kunnen leggen met de hoofdbehandelaar voor overleg en advies 

18. De huisarts dient zich bewust te zijn van het verhoogde infectierisico bij DMARD gebruik en alert te zijn 

op gemaskeerde infecties, mogelijk atypisch beloop en ontbreken van CRP stijging bij een infectie  

19. Cotrimoxazol en trimethoprim kunnen de toxiciteit van methotrexaat verhogen, waarbij vooral 10 

hematologische toxiciteit (leukopenie) is gemeld. De combinatie van deze middelen moet worden 

vermeden. Indien er toch een indicatie voor behandeling met cotrimoxazol of trimethoprim is dient 

overleg plaats te vinden met de hoofdbehandelaar 

20. Gezien het teratogene effect van csDMARDs (met uitzondering van sulfasalazine en hydroxychloroquine) 

en het onbekende effect van de meeste bDMARDs dient adequate anticonceptie te worden toegepast bij 15 

gebruik van deze middelen. Ook na het stoppen van deze middelen is anticonceptie nodig voor een 

periode variërend van drie weken tot en met drie maanden of zelfs 2 jaar (in geval van leflunomide). Voor 

anticonceptie advies verwijst de hoofdbehandelaar naar de huisarts 

21. De hoofdbehandelaar verwijst alle patiënten met RA naar de huisarts voor een griepvaccinatie. Bij het 

gebruik van rituximab is het advies om die van 4 weken voor tot tenminste 8 weken na infuus niet toe te 20 

dienen 

22. Voor vragen over reizigersvaccinaties bij gebruik van DMARDs verwijst de hoofdbehandelaar de patiënt 

naar de afdeling reizigersvaccinatie van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst of een expertise centrum 

23. Patiënten met RA hebben een verhoogd cardiovasculair risico.  Indien er nog geen cardiovasculair 

risicomanagement plaatsvindt, verwijst de hoofdbehandelaar de patiënt voor cardiovasculair 25 

risicomanagement naar de huisarts 

24. Binnen elke polikliniek Reumatologie zou een RA patiënt de mogelijkheid moeten hebben een 

reumaverpleegkundige te bezoeken voor begeleiding, advies en prikinstructie 

25. Het monitoren van de ziekteactiviteit en screening bij medicatie voor start DMARDs kan door een goed 

geschoolde/ getrainde reumaverpleegkundige worden uitgevoerd 30 
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Flow chart1 5 

 

 

Behandeldoel: lage ziekte activiteit of remissie 

1. Alle beslissingen omtrent de beste behandeling worden door de behandelaar en patiënt samen genomen; 2. Waarbij 

sulfasalazine geïndiceerd is bij zwangerschapswens; 3. Combineer meerdere csDMARDs of voeg een csDMARD toe: 10 
methotrexaat, hydroxychloroquine, leflunomide, sulfasalazine; 4. Het is wenselijk dat er na 3 maanden verbetering is 

opgetreden en na 6 maanden het behandeldoel bereikt is (lage ziekteactiviteit of remissie). 
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Bijlage 6 Overzicht EULAR aanbevelingen 5 
 

Table 2 The 2016 EULAR updated recommendations 

 Overarching principles 
A Treatment of patients with RA should aim at the best care and must be based on a shared decision between the 

patient and the rheumatologist 
B Treatment decisions are based on disease activity and other patient factors, such as progression of structural 

damage, comorbidities and safety issues 
C Rheumatologists are the specialists who should primarily care for patients with RA 
D RA incurs high individual, medical and societal costs, all of which should be considered in its management by the 

treating rheumatologist 
 Recommendations 
1. Therapy with DMARDs should be started as soon as the diagnosis of RA is made 
2. Treatment should be aimed at reaching a target of sustained remission or low disease activity in every patient 
3. Monitoring should be frequent in active disease (every 1–3 months); if there is no improvement by at most 3 

months after the start of treatment or the target has not been reached by 6 months, therapy should be adjusted 
4. MTX should be part of the first treatment strategy 
5. In patients with a contraindication to MTX (or early intolerance), leflunomide or sulfasalazine should be 

considered as part of the (first) treatment strategy 
6. Short-term glucocorticoids should be considered when initiating or changing csDMARDs, in different dose 

regimens and routes of administration, but should be tapered as rapidly as clinically feasible 
7. If the treatment target is not achieved with the first csDMARD strategy, in the absence of poor prognostic 

factors, other csDMARDs should be considered 
8. If the treatment target is not achieved with the first csDMARD strategy, when poor prognostic factors are 

present, addition of a bDMARD*1,2 or a tsDMARD*3 should be considered; current practice would be to start a 
bDMARD§ 

9. bDMARDs*1,2 and tsDMARDs#3 should be combined with a csDMARD; in patients who cannot use csDMARDs as 
comedication, IL-6 pathway inhibitors and tsDMARDs may have some advantages compared with other 
bDMARDs 

10. If a bDMARD* or tsDMARD§ has failed, treatment with another bDMARD or a tsDMARD should be considered; if 
one TNF-inhibitor therapy has failed, patients may receive another TNF-inhibitor or an agent with another mode 
of action 

11. If a patient is in persistent remission after having tapered glucocorticoids, one can consider tapering bDMARDs, 
especially if this treatment is combined with a csDMARD 

12. If a patient is in persistent remission, tapering the csDMARD could be considered 

The symbols (*, §, #) indicate different levels of evidence which are correspondingly provided together with voting results 
and levels of agreement in table 3. 
1TNF-inhibitors: adalimumab, certolizumab pegol, etanercept, golimumb, infliximab boDMARDs or the respective EMA-
approved/FDA-approved biosimilars. 10 
2Abatacept, rituximab (as first bDMARD under special circumstances—see text), or tocilizumab or respective EMA-
approved/FDA-approved biosimilars, as well as other IL-6 pathway inhibitors, sarilumab and/or sirukumab, once approved. 
3Jak-inhibitors (where approved).  
boDMARDs, biological originator DMARDs; bsDMARD, biosimilar DMARDs; csDMARDs, conventional synthetic DMARDs; 
DMARDs, disease-modifying antirheumatic drugs; EULAR, European League Against Rheumatism; Jak, Janus kinase; MTX, 15 
methotrexate; RA, rheumatoid arthritis; TNF, tumour necrosis factor; tsDMARDs, targeted synthetic DMARDs. 
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 5 

Table 3 Evidence levels, voting results and agreement 

 LoE SoR Final vote (%) Level of agreement (0-10) 

A n.a. n.a. 100 9.9 

B n.a. n.a. 100 9.9 

C n.a. n.a. 100 9.8 

D n.a. n.a. 98 9.7 

1. 1a A 96 9.9 

2. 1a A 91 9.6 

3. 2b  100 9.5 

4. 1a A 71 9.8 

5. 1a A 85 9.0 

6. 1a A 98 8.7 

7. 5 D 94 8.5 

8. *1b 
§5 

*A 
§D 

96 9.0 

9. *1a 
#1b 

*A 
#A 

96 9.2 

10. *1a 
§5 

A* 
§D 

71 9.1 

11. 2b B 86 9.0 

12. 4 C 86 8.5 

The symbols (*, §, #) relate to the corresponding symbols in the recommendations  
(table 2), showing the respective LoE. 
LoE, levels of evidence; n.a., not available; SoR, strength of recommendation. 
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