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Disclaimer augustus 2020: De Nederlandse Vereniging voor Reumatologie is voornemens de
richtlijn axiale spondyloartritis in de nabije toekomst te herzien. Tot die tijd blijft het
hoofdstuk over biological DMARDs uit de richtlijn uit 2014 actueel.
VI.2.3 Biologicals
Afzonderlijk zullen worden besproken de indicatie voor biologicals bij
- AS
- niet- radiologische axiale SpA
- enthesitis
- perifere SpA
- extra-articulaire manifestaties
Indicatie biological bij axiale SpA
De behandeling met biologicals, met name van de blokkade van het ontstekingseiwit tumor
necrosis factor alfa (TNF-α), blijkt zeer effectief bij AS (20,21), maar het effect van de overige
biologicals is tot nu toe minder goed en/of onvoldoende onderzocht in deze groep patiënten (22).
De TNF alfa blokkers kunnen in combinatie met NSAID’s worden voorgeschreven maar zonder
methotrexaat (zie hier boven: combinatietherapie). Het percentage patiënten met een goede
klinische respons ligt in de trials op ongeveer 60%. Trials met TNF blokkers tonen verbetering
wat betreft BASDAI, BASFI, patient global VAS, SF-36, mobiliteit rug, perifere artritis,
enthesitis, acute fase reactie en hemoglobine (22). TNF blokkers lijken het meest effectief bij een
jonge leeftijd, korte ziekteduur, lage BASFI en een verhoogd CRP (23-26).
Axiale manifestaties, perifere artritis en enthesitis reageren over het algemeen goed op de TNFblokkers. Naast de klinische verbetering neemt ook het ontstekingsbeeld op de MRI van de SIgewrichten en wervelkolom af (27-30). Daarnaast wordt bij een groot aantal patiënten een
toename van botmineraaldichtheid geconstateerd (22).
Tot op heden ontbreekt echter het bewijs dat radiologische progressie met deze TNF-αblokkerende middelen wordt tegengegaan (31-33).
Indicatie voor het starten van anti-TNF-α bij AS (34, 65)
Aanbevelingen:
1.Actieve ziekte bij een patiënt met de diagnose axiale SpA, type AS, die voldoet aan de
gemodificeerde New York criteria. Actieve ziekte wordt gedefinieerd als: een BASDAI-score > 4

(0-10) of een of ASDAS > 2,1 plus de mening van de behandelende reumatoloog dat anti-TNFbehandeling moet worden gestart, nadat de standaardtherapie heeft gefaald.
2. Indien een patiënt gedurende tenminste 8-12 weken is behandeld met adequate
fysiotherapie/hydrotherapie en voorlichting in combinatie met de maximale (of maximaal
getolereerde) anti-inflammatoire dosis van tenminste 2 NSAID’s en desondanks klachten houdt is
er sprake van falen van de standaardtherapie. Een kortere periode mag worden aangehouden
indien deze therapie niet goed wordt verdragen, er toxiciteit optreedt of er contra-indicaties zijn of
bij objectieve maten van hoge ziekteactiviteit.
3. Bij alleen axiale manifestaties is er geen voorbehandeling met een DMARD noodzakelijk.
4. Ter beoordeling van de response wordt 3 maanden na het starten van de behandeling en daarna
minimaal om de 6 maanden de ziekteactiviteit beoordeeld (BASDAI of ASDAS). Response wordt
gedefinieerd als BASDAI 50% relatieve verandering of een absolute daling van 2 eenheden
(schaal 0-10) of ASDAS verbetering van > 1,1 (of totaalscore ASDAS < 1,3).
5. Daarnaast moet de reumatoloog bepalen of continuering al dan niet zinvol is. De beoordeling
door de reumatoloog is gebaseerd op de gegevens van anamnese en lichamelijk onderzoek, BSE
en/of CRP
Indicatie voor het starten van anti-TNF-α bij patiënten met niet-radiologische axiale SpA
Patiënten met niet-radiologische axiale SpA die niet aan de New York criteria voldoen lijken
gunstig te reageren op TNF blokkers (24, 35, 64) maar het aantal trials is nog beperkt.
Op dit moment zijn certolizumab en adalimumab in Nederland geregistreerd voor behandeling
van niet-radiologische axiale SpA, alleen indien er objectieve tekenen zijn van ontsteking door
verhoogd CRP en/of positieve MRI en wanneer er een inadequate respons is op, of intolerantie
voor NSAID’s. Lange termijn onderzoeken over het effect van anti-TNF- α bij niet-radiologische
SpA ontbreken echter nog. Reumatologen dienen zich er van te vergewissen dat de MRI van het
sacro-iliacaal gewricht op de juiste manier is verricht en dat de afwijkingen voldoen aan de
gangbare definitie van een afwijkende MRI passende bij actieve sacro-iliitis.
Aanbevelingen:
6. Indicatie voor behandeling met anti-TNF bij een patiënt met de diagnose niet-radiologische
axiale SpA, wordt gevormd door een combinatie van: actieve ziekte (gedefinieerd als: een
BASDAI-score > 4 (0-10) of een of ASDAS > 2,1) plus verhoogd CRP en/of actieve sacro-iliitis
op MRI, plus de mening van de behandelende reumatoloog dat anti-TNF-behandeling moet
worden gestart, nadat de standaardtherapie heeft gefaald.
7. Indien een patiënt gedurende tenminste 8-12 weken is behandeld met adequate
fysiotherapie/hydrotherapie en voorlichting in combinatie met de maximale (of maximaal
getolereerde) anti-inflammatoire dosis van tenminste 2 NSAID’s en desondanks klachten houdt is
er sprake van falen van de standaardtherapie. Een kortere periode mag worden aangehouden
indien deze therapie niet goed wordt verdragen, er toxiciteit optreedt of er contra-indicaties zijn of
bij objectieve maten van een hoge ziekteactiviteit.
8. Ter beoordeling van de response wordt 3 maanden na het starten van de behandeling en daarna
minimaal om de 6 maanden de ziekteactiviteit beoordeeld (BASDAI of ASDAS). Response wordt
gedefinieerd als BASDAI 50% relatieve verandering of een absolute daling van 2 eenheden
(schaal 0-10) of ASDAS verbetering van > 1,1 (of totaalscore ASDAS < 1,3).
9. Daarnaast moet de reumatoloog bepalen of continuering al dan niet zinvol is. De beoordeling
door de reumatoloog is gebaseerd op de gegevens van anamnese en lichamelijk onderzoek, BSE
en/of CRP.
Voor de werkzaamheid van TNF-blokkers op de artritis en enthesitis wordt verwezen naar
HVI.4 en voor de extra-articulaire manifestaties, zoals uveitis, inflammatoire darmziekten en
psoriasis, wordt verwezen naar HVI.5.

Biologicals: TNF alfa blokkerende middelen
Infliximab
Het gunstige effect van infliximab is in een aantal grote placebo-gecontroleerde studies bij AS
aangetoond (44,45). De dosering infliximab bedraagt 5 mg/kg intraveneus en de infusen worden
gegeven op 0, 2 en 6 weken en daarna elke 6-8 weken. Er is tevens een studie beschreven dat een
dosis van 3 mg/kg eveneens effectief is (46).
Het effect van infliximab is snel merkbaar na het infuus en de verbetering treedt op wat betreft
moeheid, klachten van de wervelkolom en van de perifere gewrichten.
Het nadeel van infliximab dat er antistoffen kunnen worden gevormd bij een klein deel van de
behandelde populatie waardoor de werkzaamheid van het middel afneemt (47). Het
bijwerkingenprofiel is gunstig op de lange termijn (48).
Etanercept is eveneens effectief bij AS en wordt toegediend door middel van subcutane injecties
in een dosis van 50 mg, eenmaal per week. In diverse grote, placebo-gecontroleerde studies werd
een significante verbetering aangetoond van alle uitkomstparameters in de etanerceptgroep (4951). In een directe vergelijkende studie bleek etanercept aantoonbaar effectiever in de behandeling
van AS dan sulfasalazine (52).
Het bijwerkingenprofiel is gunstig op de lange termijn en de effectiviteit kan lang aanhouden (5
jaar) bij continuering van de medicatie (53).
Adalimumab wordt toegediend in subcutane injecties van 40 mg, eens per 2 weken.
In een groot placebo-gecontroleerde onderzoek werd de effectiviteit van dit middel bevestigd, met
een goede respons van 60% binnen 12 weken na het starten van de behandeling bij AS (54, 55).
Het nadeel van adalimumab is dat er antistoffen kunnen worden gevormd bij een klein deel van de
behandelde populatie waardoor de werkzaamheid van het middel af neemt (56). Het
bijwerkingenprofiel op de lange termijn is gunstig (57).
Voor de behandeling van non-radiografische axiale SpA met adalimumab wordt verwezen naar de
bovengenoemde tekst.
Golimumab (50 mg/ maand subcutaan) is effectief (ASDAS respons, BASDAI, BASFI) in een
placebo-gecontroleerde trial bij AS (58). Het is niet bewezen dat de dosis van 100mg/4 weken
effectiever is dan 50mg/4 weken.
Certoluzimab pegol is een subcutane TNF blokker (na een oplaaddosering, 200mg/2 weken) die
effectief is bij reumatoïde artritis en psoriasis. Recent is de effectiviteit aangetoond bij zowel AS
als bij nr-axiale SpA in combinatie met verhoogd CRP en/of positieve MRI (66).
Bijwerkingen TNF blokkers
Tegenover het gunstige effect van de anti-TNF-α- middelen op de ziekteactiviteit staat
echter wel de verhoogde kans op infecties. Het bekende risico op het opvlammen van een latente
tuberculosebesmetting kan beperkt worden door patiënten voor de behandeling met TNF- α blokkerende middelen te screenen middels een Mantouxreactie of Quantiferontest en een
thoraxfoto en, indien positief, voor het starten van de TNF blokkers te behandelen met antitubercolstatica volgens richtlijn.
Andere bijwerkingen van TNF-α-blokkerende behandeling zijn: hematologische afwijkingen, het
ontstaan van auto-antilichamen (moet dit hier staan? Ze zijn aangetoond niet klinisch relevant, mi
wel i.v.m. verminderde effectiviteit) en het optreden van overgevoeligheidsreacties.
Een aantal studies maken melding van het ontstaan van pustolopalmoplantaris tijdens de
behandeling met TNF-α- blokkers (36,37).
Er zijn geen data voorhanden waaruit blijkt dat het risico op maligniteiten onder TNF-α blokkade
verhoogd is, behoudens de non-melanoma huidkanker (refer?), maar alertheid blijft geboden.
Op de langere termijn met een follow up tot 8 jaar blijken TNF blokkers effectief te blijven (3841).

Staken van de anti-TNF-α-behandeling leidt in de meeste gevallen tot het opvlammen van de
ziekte die vervolgens weer goed reageert op het hervatten van de therapie zoals is aangetoond met
etanercept (42) en infliximab (43).
Bij (met name secundaire) ineffectiviteit kan switchen naar een andere TNF blokker zinvol zijn.
Het lijkt hierbij verschil te maken of de eerste TNF blokker wordt gestopt vanwege bijwerkingen
of vanwege ineffectiviteit ten gevolge van antistoffen tegen het middel (2).
Overige biologicals: (niet geregistreerde) voor axiale SpA
Anakinra, rituximab, abatacept, tocilizumab, secukinumab
Er zijn tot op heden slechts een beperkt aantal studies verricht met deze middelen. Anakinra
(59,60) en rituximab (61) hebben in pilotstudies geen bewezen klinisch effect getoond bij antiTNF naïeve patiënten, maar niet bij patiënten die reeds gefaald hebben op anti-TNF.
Abatacept (62,63) en tocilizumab toonden geen duidelijk effect op de ziekteactiviteit.
Anti-IL17a (secukinumab) laat echter in een fase 2 studie een significante verbetering zien van
de ASAS20 response (22).
Conclusie axiale SpA
DMARD’s zijn niet effectief op de axiale manifestaties van AS. Bij perifere SpA zijn NSAID’s
en eventuele lokale injecties met corticosteroïden goede werkzaam en bij onvoldoende respons is
sulfasalazine effectief in een dosis van 2000 tot 3000 mg voor artritis.
Bij onvoldoende effect van NSAID’s en hoge ziekteactiviteit kan bij axiale AS worden gestart
met de TNF-α-blokkerende middelen. Met name infliximab, etanercept, adalimumab, golimumab
en certolizumab hebben een gunstig effect bij AS.
Bij niet-radiologische axSpA is een aantal studies over de effectiviteit voorhanden en ook in
deze categorie patiënten hebben de TNF blokkers een gunstig effect mits wordt voldaan aan
objectieve criteria die de ziekteactiviteit weergeven (verhoogd CRP en inflammatie op de MRI).
De werkzaamheid van infliximab, adalimumab en etanercept is ook na een aantal jaren goed.
Staken van de anti-TNF behandeling levert in de meeste gevallen een toename van de klachten op
en hervatten van de medicatie geeft opnieuw adequate respons. Bij infliximab en adalimumab zijn
antistoffen aangetoond bij een klein deel van de patiënten die de werkzaamheid kan doen
verminderen.
Het effect van switchen van een TNF blokker na falen op een middel naar een andere TNF
blokker lijkt wel effectief te zijn.
De effectiviteit van andere biologicals dan de TNF blokkers is tot nu toe onvoldoende bewezen bij
axSpA.
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VI.3. TNF blokkers bij enthesitis
Ontsteking van de aanhechting van pezen, ligamenten en gewrichtskapsels (enthesitis) is het
centrale kenmerk van spondyloartritis. Daarbij treedt ook vaak ontsteking op in de aanliggende
weefsels: pees (tendinitis), peeskoker (peritendinitis; een tenosynovitis in teen of vinger kan het
klinische beeld van een dactylitis geven), slijmbeurs (bursitis) en bot (osteitis). (1). De meest
karakteristieke perifere lokalisaties zijn de achillespees en fascia plantaris, maar enthesitis kan
bijna overal in het bewegingsapparaat ontstaan. Bij het ontstaan kunnen behalve de inflammatoire
ziekte andere intrinsieke en extrinsieke factoren ook een rol spelen. Intrinsieke factoren kunnen
zijn: voetvormafwijkingen, hypermobiliteit, overgewicht en hogere leeftijd. Extrinsieke factoren
kunnen zijn: sportbeoefening en inadequaat schoeisel.
De diagnose kan meestal gesteld worden op grond van de klachten (lokale pijn en stijfheid) en
lichamelijk onderzoek (drukpijn, rekpijn, zwelling en warmte). Voor follow-up kan gebruik
gemaakt worden van een enthesitis index, zoals de MASES. Vraag 4 van de BASDAI is
waarschijnlijk niet specifiek genoeg om het beloop van enthesitis te meten.
Indien aanvullend onderzoek nodig is, komen vooral echografie en MRI in aanmerking.
Echografie (met Power Doppler) geeft voor de dagelijkse praktijk over het algemeen voldoende
informatie en is sneller en goedkoper (2,3). Met MRI kan echter preciezer worden vastgesteld
welke structuren zijn aangedaan en dit kan van belang zijn wanneer een operatie wordt overwogen
of bij wetenschappelijk onderzoek (4). Radiografisch kan op de plaats van de enthese een erosie
of bot aangroei (bijvoorbeeld hielspoor) zichtbaar zijn, maar de therapie wordt daar niet door
bepaald.
De behandelmogelijkheden van enthesitis zijn:
Fysiotherapie. Er bestaan geen gerandomiseerde studies naar het effect van fysiotherapie op
enthesitis bij AS. 12 Weken oefentherapie bij chronische achillespees tendinopathie bij sporters
heeft een gunstig effect wat betreft pijn en functie (5).
Hulpmiddelen. Ook spalken en visco-elastische heelpads zijn onderzocht bij patiënten zonder
inflammatoire aandoening. Er zijn aanwijzingen dat een nachtspalk een gunstig effect heeft bij
chronische achilles tendinopathie en fasciitis plantaris (6). In een dubbelblinde studie kon geen
effect van heelpads worden aangetoond (5).
NSAID’s. NSAID’s worden bij sporters met chronische achillespees tendinopathie niet
aanbevolen gezien het geringe effect. Voor pijn bij AS zijn NSAID’s werkzaam, maar het effect
op enthesitis is niet specifiek onderzocht.
Lokale injectie. Corticosteroïdinjecties zijn niet effectiever dan injecties met een lokaal
anaestheticum bij achilles tendinitis en fasciitis plantaris bij mensen zonder reumatische
aandoening. Bij een inflammatoire aandoening lijkt een corticosteroïdinjectie rationeler, maar er
zijn weinig studies. Op korte termijn effect heeft een corticosteroidinjectie gunstig effect bij
hielpijn (7). Ook gaat een achillespees tendinitis vaak gepaard met een bursitis (retrocalcaneaal
74%) en injecties hierin lijken effectief (4). De belangrijkste bijwerkingen van
corticosteroïdinjecties zijn peesruptuur en lokale atrofie (ook van vet pad onder de calcaneus).
Daarom is men terughoudend met corticosteroïdinjecties rond de achillespees. Uiteraard moet
voorkomen worden in de pees zelf te spuiten in plaats van peritendineus of in de bursa. Bij
fasciitis plantaris wordt daarom benadering van mediaal aanbevolen. Voor een goede
plaatsbepaling worden injecties rond de achillespees bij voorkeur gedaan met hulp van echografie.
In een kleine studie heeft een lokale etanerceptinjectie geen voordeel boven een
corticosteroidinjectie (8).
DMARD’s hebben, voor zover specifiek onderzocht, geen bewezen effect op enthesitis (9).
TNFα blokkers. Deze middelen hebben een gunstig effect op enthesitis, gemeten met VAS (10) ,
enthesitis score (11) of MRI (12). Hoewel er ook studies zijn waarin geen verschil tussen TNFα
blokker en placebo is gevonden wat betreft enthesitis score (13) of MRI (10). Etanercept gaf meer
reductie dan sulfasalazine van actieve inflammatoire enthesitis laesies bij actieve axiale
spondyloartritis (14). Volgens de richtlijn kan een patiënt met enthesitis en axiale spA in

aanmerking komen voor behandeling met een TNFα blokker na falen van adequate lokale
behandeling bijvoorbeeld met lokale corticosteroidinjecties..
Het effect van de verschillende operatieve behandelingen is niet goed onderzocht. Operatie
wordt dan ook pas overwogen als langdurige conservatieve behandeling heeft gefaald. Operatie
bestaat met name uit synovectomie, debridement en release.
Concluderend wordt geadviseerd bij de behandeling van enthesitis fysiotherapie en hulpmiddelen
te gebruiken en eventueel NSAID’s. Lokale corticosteroidinjecties kunnen zinvol zijn en
systemische TNFα blokkers hebben meestal een goed effect op de enthesitis.
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VI.4 TNF blokkers bij perifere artritis (Perifere Spondyloarthritis)
Perifere artritis bij SpA wordt in eerste instantie met voldoende hoog gedoseerde NSAID’s
behandeld en er kunnen intra-articulaire injecties met corticosteroïden worden gegeven.
Bij onvoldoende effect wordt daarnaast sulfasalazine aanbevolen in een dosering van 2 tot 3 gram
(of de maximaal getolereerde) dosis per dag (1-4). Heeft dit na 3-4 maanden onvoldoende effect
dan kan sulfasalazine worden vervangen door een TNF-α blokker zoals beschreven is in deze
NVR- richtlijn. Er is geen verschil in effectiviteit van de huidige TNFαblokkers op de artritis.
Indicatie voor het starten van anti-TNF-α bij axiale SpA met enthesitis of artritis
Aanbevelingen:
10. Bij perifere artritis: dient eerst behandeld te worden met een lokale corticosteroidinjectie
(indien mogelijk) en gedurende 3- 4 maanden met sulfasalazine tenminste 2 gram per dag (tenzij
er contra-indicaties zijn of de medicatie niet wordt verdragen).
11. Bij enthesitis kan behandeling met lokale corticosteroidinjectie worden overwogen.
12. Wanneer een patiënt met axiale SpA indicatie heeft voor behandeling met een TNF blokker,
dan kan de aanwezigheid van extra-axiale verschijnselen de keuze van het specifieke preparaat
beïnvloeden.
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VI.5 Biologicals bij extra-articulaire manifestaties (EAM) van axiale SpA: uveitis,
inflammatoire darmziekten, psoriasis
Uveitis
Een acute ontsteking van het regenboogvlies, uveitis anterior, komt bij 25-30% van de AS
patiënten minstens een keer in de ziekteperiode voor (1) en verdenking hierop is een
spoedindicatie voor verwijzing naar de oogarts.
De behandeling door de oogarts omvat meestal lokale therapie met oogdruppels (mydriatica en
corticosteroïden) of een enkele keer een intra-oculaire injectie met corticosteroïden. Soms wordt
bij een persisterende uveitis een behandeling met een hoge dosis orale corticosteroïden (tot 60 mg
prednison per dag) toegepast.
De meeste van de voor AS voorgeschreven geneesmiddelen hebben vaak weinig effect op de
uveitis al zijn er wel studies verschenen die beschrijven dat het gebruik van sulfasalazine de kans
op een recidief uveitis verkleint (2). De invloed van NSAID’s op uveitis anterior is niet duidelijk.
Methotrexaat en andere immunosuppressiva worden wel in de oogheelkunde gebruikt bij een
refractaire uveitis maar deze middelen hebben weinig effect op de AS zelf.
Behandeling van refractaire uveitis met TNF-α-blokkers kan zinvol zijn ( 3-7). De literatuur over
de werkzaamheid van TNF alfa blokkers op uveitis bij AS berust voornamelijk op retrospectieve
studies (8-11). Deze studies suggereren dat adalimumab en infliximab een groter effect hebben op
de afname van de uveitis aanvallen dan etanercept, maar dat behandeling zonder TNF alfa
blokkers de grootste kans oplevert op recidiverende acute uveitis. Een prospectieve studie over het
optreden van uveitis tijdens de behandeling van AS met adalimumab toonde een daling van het
aantal aanvallen van uveitis tijdens deze behandeling (12). Intra-oculaire injecties met infliximab
zijn overigens zeer toxisch gebleken en worden afgeraden (13). Over golimumab en de
werkzaamheid op uveitis anterior zijn tot op heden nog geen data bekend.
In Nederland worden infliximab en adalimumab vergoed in geval van een ernstige,
visusbedreigende, therapieresistente vorm van uveitis (ongeacht de diagnose AS) mits deze door
de oogarts is vastgesteld.

Inflammatoire darmziekten
Inflammatory Bowel Disease (IBD), nl de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, komen vaker voor
bij AS namelijk bij 5-10 %, dan in de gezonde bevolking. De behandeling geschiedt primair door
de Maagdarmleverarts.
In geval van IBD bij AS moet terughoudend worden opgetreden met het geven van NSAID’s en
COXIB’s omdat deze middelen de colitis kunnen verergeren (H VI.2.1.2 ).
Van de antireumatica heeft sulfasalazine een gunstig effect op M. Crohn maar geen duidelijk
effect op axiale manifestaties van AS (14, 15). De meeste andere, door de MDL-artsen
voorgeschreven, immunosuppressiva bij IBD hebben echter geen effect hebben op de klachten
van AS. Hier tegenover staat dat de meeste TNF-α-blokkers zowel voor AS als ook op de IBD een
gunstige werking hebben (15-19), behalve etanercept (20).
Adalimumab en infliximab zijn goed werkzaam bij zowel IBD als AS. De dosering infliximab (5
mg/kg) is hetzelfde voor de indicaties actieve AS en IBD. Certolizumab is mogelijk werkzaam bij
IBD in Nederland is dit middel niet voor deze indicatie geregistreerd en wordt hiervoor niet
vergoed. Golimumab is goed werkzaam bij colitis ulcerosa (ref), maar de werkzaamheid is (nog)
niet onderzocht bij M. Crohn.
Psoriasis
Psoriasis komt bij ongeveer 10% van de AS patiënten voor. De behandeling van de
huidmanifestaties wordt primair door de dermatoloog gedaan en omvat meestal lokale therapie
met corticosteroïd houdende crèmes of lichttherapie (PUVA).
TNF alfa blokkers, zoals infliximab, etanercept, adalimumab en golimumab zijn goed werkzaam
op de huidlesies en nagelafwijkingen bij psoriasis en op de axiale en perifere manifestaties van
SpA, al lijkt de effectiviteit van etanercept op de huid wat minder sterk dan van de andere
middelen. In sommige gevallen kan een nieuwe manifestatie van psoriasis, nl pustulosis
palmoplantaris, optreden tijdens de behandeling met TNF blokkers (23)
Van de effectiviteit van de overige biologicals bij AS met psoriasis, zoals ustekinumab, rituximab,
abatacept en tocilizumab, zijn nog onvoldoende data beschikbaar (22). Ustekinumab, een humaan
monoclonaal antilichaam tegen het p40 deel van IL 12 en 23, werkt echter wel goed op
huidafwijkingen bij psoriasis (26).
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