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Procedure
Dit standpunt is een praktisch hulpmiddel voor cardiovasculair risico management (CVRM) bij patiënten
met chronische inflammatoire reumatische aandoeningen. De basis voor dit standpunt zijn de in 2019
verschenen Nederlandse Multidisciplinaire CVRM richtlijn en de in 2017 geactualiseerde EULAR
aanbevelingen voor cardiovasculair risicomanagement.
Het standpunt heeft van 7-5-2021 tot en met 6-6-2021 op de NVR-website gestaan, om NVR-leden de
gelegenheid te bieden commentaar te leveren. Het conceptstandpunt is plenair besproken en
geaccordeerd door de NVR leden en bestuur op 28-1-2022.
Dit standpunt is gebaseerd op de op 01 december 2020 beschikbare gegevens en kan in de loop van de
tijd aangepast worden op basis van voortschrijdend inzicht.
Reden voor het opstellen van dit standpunt
Chronische inflammatoire reumatische aandoeningen zoals reumatoïde artritis, artritis psoriatica,
ankyloserende spondylitis (M. Bechterew) of jicht, zijn vaak geassocieerd met een verhoogd risico op
fatale en niet-fatale hart- en vaatziekten (HVZ) ten opzichte van de algemene bevolking. Alleen het
effectief onderdrukken van inflammatie d.w.z. het bereiken van remissie of lage ziekteactiviteit, is
onvoldoende gebleken om dit verhoogde cardiovasculair risico te neutraliseren. Daarom is de aanpak
van de traditionele cardiovasculaire risicofactoren (roken, overgewicht, te weinig bewegen (sedentair
gedrag), hypercholesterolemie, hypertensie, etc.) ook van belang.
De Nederlandse CVRM richtlijn van 2019 is zeer omvangrijk (498 blz.) en behandelt vele aspecten van
CVRM maar lijkt te kort te schieten in compactheid en klinische toepasbaarheid wat betreft de
individuele patiënt met inflammatoire reumatische aandoeningen. Dit maakt de nieuwe CVRM richtlijn
voor de dagelijkse reumatologische praktijk minder bruikbaar. Juist omdat compactheid en duidelijkheid
van richtlijnen van essentieel belang zijn bij implementatie van richtlijnen, heeft het Bestuur van de NVR,
de Werkgroep Vasculaire Reumatologie gevraagd een (praktisch) standpunt hierover te maken.
Inhoud/Reikwijdte
Dit standpunt bespreekt CVRM bij de meest frequente inflammatoir reumatische aandoeningen:
reumatoïde artritis, artritis psoriatica, ankyloserende spondylitis (M. Bechterew) en jicht. Ook bij andere
reumatische aandoeningen zoals systeemziekten en vasculitis is het cardiovasculair risico verhoogd.
Deze laatste aandoeningen zijn nu niet meegenomen omdat dit jaar (2021) EULAR-aanbevelingen
hierover zullen verschijnen.
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Inleiding
Het risico op hart- en vaatziekten (HVZ) is verhoogd bij reumatoïde artritis en andere inflammatoire
reumatische aandoeningen, zoals artritis psoriatica, ankyloserende spondylitis (M. Bechterew) en jicht,
ten opzichte van de algemene bevolking. Bij cardiovasculair risicomanagement (CVRM) wordt eerst een
cardiovasculair risicoprofiel vastgesteld (bepaling van o.a. leeftijd, geslacht, roken (pakjaren), bloeddruk,
BMI, lipiden, creatinine, glucose gehalte en familieanamnese). Vervolgens wordt een inschatting gemaakt
van het 10-jaars cardiovasculair sterfterisico, o.b.v. leeftijd, geslacht, systolische bloeddruk, roken en de
totaal cholesterol/HDL cholesterol ratio, waarvoor de Systematic Coronary Risk Evaluation –SCORE) wordt
gebruikt1. De European League Against Rheumatism – EULAR, heeft in 2017 geactualiseerde CVRM richtlijnen gepubliceerd voor patiënten met inflammatoire reumatische aandoeningen2.
De SCORE-risicotabel geldt alleen de leeftijd van 40 tot 70 jaar en geeft het 10-jaars risico op fatale HVZ
weer voor de algemene bevolking. Deze leeftijdsgrens kan lastige situaties opleveren omdat huisartsen
en reumatologen ook patiënten jonger dan 40 jaar met inflammatoire reumatische aandoeningen
in de spreekkamer zien. Het is vooralsnog onduidelijk hoe CVRM bij deze groep van patiënten het beste
vorm gegeven kan worden. De Europees Vereniging voor Cardiologie (ESC) raadt niet aan om bij mannen
jonger dan 40 jaar en vrouwen jonger dan 50 jaar, zonder bekende CV risicofactoren, CVRM te doen. CVRM
wordt, ongeacht de leeftijd, wel aanbevolen bij personen met een a priori hoog CV risico (zoals familie
anamnese met premature HVZ, familiaire hyperlipidemie, rokers, een hoge bloeddruk, bekende
dyslipidemie, diabetes of andere comorbiditeiten die CV risico verhogen) (Klasse I, Level C) 3.
In Nederland blijkt de implementatie van EULAR aanbevelingen voor CVRM in de dagelijkse praktijk sterk
te wisselen4,5. Een eenvoudige interventie (brief aan de huisarts) verhoogde het percentage van
gescreende RA patiënten van 72% naar 88% in regio noordoost Brabant (Bernhoven)4.Aan de andere kant
bleek bij slechts 17% van RA patiënten in regio Amsterdam en in Friesland de hypertensie en/of
hypercholesterolemie adequaat behandeld5. In 2019 is een nieuwe landelijke multidisciplinaire CVRM
richtlijn verschenen waarin reumatoïde artritis, artritis psoriatica, ankyloserende spondylitis en jicht, apart
beschreven staan en gezien worden als (mogelijk) cardiovasculaire hoog risico aandoeningen5 (Appendix
C). Echter deze richtlijn is algemeen waardoor minder goed in de reumatologische praktijk toe te passen.
Het doel van dit standpunt is om praktische handreikingen te doen en de reumatoloog een handvat te
geven voor het uitvoeren van CVRM in de dagelijkse praktijk. .

4

Reumatoïde artritis (RA)
Cardiovasculaire problematiek.
De cardiovasculaire mortaliteit en morbiditeit zijn bij patiënten met RA 50% verhoogd ten opzichte van de
algemene bevolking7. Hartinfarcten worden, ten opzichte van de algemene bevolking, 70% vaker
gerapporteerd bij RA en dit is vergelijkbaar met diabetes mellitus8,9.
Zowel traditionele cardiovasculair risicofactoren (bloeddruk, roken, cholesterol) als ziekte-gebonden
factoren (inflammatie, medicatie) spelen hierbij een belangrijke rol. Systemische inflammatie heeft niet
alleen direct een invloed op het risico op HVZ maar ook indirect door versterking van de effecten van de
traditionele risicofactoren10. Niet alleen zijn de prevalenties van traditionele cardiovasculaire
risicofactoren bij RA verhoogd, maar ook zijn deze vaker onderbehandeld11.
Om het risico op HVZ te verlagen zijn zowel adequate behandeling van de reumatische ziekte 12 als CVRM
noodzakelijk.

Inschatten risico
CVRM start met het opstellen van een cardiovasculair risicoprofiel en het 10-jaars cardiovasculair
sterfterisico in te schatten, o.b.v. leeftijd, geslacht, systolische bloeddruk, roken en de totaal cholesterol
(TC)/HDL-cholesterol ratio, waarvoor de SCORE wordt gebruikt1. Omdat zowel traditionele als ziektespecifieke risicofactoren bijdragen tot het verhoogde cardiovasculaire risico, wordt het risico op HVZ bij
RA bij het gebruik van SCORE onderschat, omdat deze alleen de traditionele risicofactoren meeneemt13.
Hierom wordt geadviseerd om de SCORE-risicoschatting (Appendix 1) te vermenigvuldigen met een factor
1,5, omdat het risico op HVZ bij RA vergelijkbaar is met dan van diabetes.2,6,

Wanneer?
Om het HVZ risico zo goed mogelijk in te schatten, is het belangrijk dat de traditionele risicofactoren in de
fase van weinig/geen inflammatie bepaald worden. Inflammatie leidt bijvoorbeeld tot verlaagde
lipidenconcentraties waardoor ook de TC/HDL ratio verandert wat tot een verkeerde schatting van het
HVZ risico kan leiden. Hierom wordt aanbevolen om de CVRM screening te doen bij minimale/geen
ziekteactiviteit, in het eerste jaar na het stellen van de diagnose2.

Welke patiënten?
Gezien het feit dat het cardiovasculair risico sterk afhankelijk is van leeftijd, waarbij de jongeren een zeer
laag cardiovasculair risico hebben, is de vraag vanaf welke leeftijd het zinvol is om de CVRM te doen. Bij
gebruik van de SCORE-calculator, zoals in het huidige Nederlandse richtlijn, wordt CVRM geadviseerd
vanaf 40 jaar bij mannen en vanaf 50 jaar bij vrouwen. Data over CVRM bij jongeren ontbreken.
De Europees Vereniging voor Cardiologie (ESC) raadt niet aan om bij mannen jonger dan 40 jaar en
vrouwen jonger dan 50 jaar, zonder bekende CV risicofactoren, CVRM te doen. Wel bij personen met een
a priori hoog CV risico (zoals familie anamnese met premature HVZ, familiaire hyperlipidemie, rokers, een
hoge bloeddruk, bekende dyslipidemie, diabetes of andere comorbiditeiten die CV risico verhogen)
(Klasse I, Level C) ongeacht de leeftijd3.
Het valt te overwegen om RA binnen de groep van “personen met een verdenking op een verhoogd CV
risico” te laten vallen wat betekent dat alle RA patiënten in aanmerking zouden komen voor CVRM (en
dus screening op risicofactoren (hypercholesterolemie, hoge bloeddruk) met eventuele
levensstijladviezen en/of een medicamenteuze behandeling) zouden moeten krijgen ondanks een lage
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SCORE (dus laag ingeschat CV risico, zoals vaak bij jongeren op basis van leeftijd).
Door wie?
a) de reumatoloog. De EULAR stelt dat de reumatoloog de coördinerende rol heeft van het uitvoeren
van CVRM. Geadviseerd wordt om het cardiovasculaire risicoprofiel voor alle RA patiënten in
kaart te brengen (NB: het praktische uitvoering van deze stap kan in de praktijk wisselen tussen
klinieken; belangrijkste is dat het vanuit de reumatoloog wordt geïnitieerd): voor nieuwe RA
patiënten binnen een jaar na diagnose (liefst na bereiken lage ziekteactiviteit), en voor de
bestaande, nog niet gescreende RA patiënten tijdens een volgend bezoek. De volgende gegevens
zijn nodig:
- Bloeddruk
- Lipiden profiel (TC, HDL, LDL)
- Roken status (actief, gestopt, nooit)
- Leeftijd en geslacht
De reumatoloog informeert de huisarts hierover in een brief en vraagt de huisarts de CVRM te
doen (leefstijladviezen en/of eventuele medicamenteuze behandeling met statines en/of
antihypertensiva).
b) de huisarts. In Nederland zijn de huisartsen verantwoordelijk voor het uitvoeren van CVRM6. De
huisarts bepaalt verder wat er eventueel nog aan aanvullend onderzoek plaats moet vinden, zorgt
voor starten leefstijlinterventies en/of medicamenteuze behandeling van CV risicofactoren.

Follow-up
Op basis van hun cardiovasculair risicoprofiel worden de patiënten ingedeeld in één van drie
risicocategorieën om binnen 10 jaar een fataal cardiovasculair event te ontwikkelen: laag tot matig (<5%),
hoog (>5% en <10%) en zeer hoog (>10%) cardiovasculair risico) (Appendix 1)6. Alle patiënten krijgen
(leefstijl) adviezen over stoppen met roken, dieet, afvallen, vermijden van overmatig alcohol consumptie
en voldoende beweging. Daarnaast, krijgen patiënten waarbij deze maatregelen onvoldoende helpen
(vooral bij hoog cardiovasculair risico) ook het advies om te starten met medicamenteuze behandeling,
i.e. starten met cholesterol-en/of bloeddruk-verlagende middelen6. Follow-up is cruciaal om het
cardiovasculaire risico (en uiteindelijk de cardiovasculaire morbiditeit/mortaliteit) te verlagen. Hierbij
hebben zowel de reumatoloog als de huisarts een belangrijke rol.
a)

de reumatoloog. De rol van de reumatoloog tijdens de follow-up beperkt zich tot twee aspecten:
Ten eerste adequate RA behandeling: het is aangetoond dat langdurige lage ziekteactiviteit of
remissie het cardiovasculair risico verlaagt14. Ten tweede, het is aan te bevelen om 1x per jaar te
controleren of CVRM plaats heeft gevonden2 en zo niet, de patiënt vragen om dit met de huisarts
te bespreken.
b) de huisarts. De huisarts is de hoeksteen van CVRM follow-up en doet dit conform de praktische
handleiding van de NHG, binnen de kaders van huidige nationale richtlijnen6. Voor meer details
zie https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/cardiovasculair-risicomanagement, onder paragraaf
“controles”.

RA behandeling en CVRM
Actieve inflammatie/hoge ziekteactiviteit verklaart ongeveer 30% van het verhoogde cardiovasculaire
risico bij RA15 en adequate antireumatische behandeling zorgt dan ook voor een vermindering hiervan. Dit
is, al dan niet indirect, aangetoond voor zowel csDMARDs als bDMARDs16. Wat betreft het effect van
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DMARDs afbouwen op het cardiovasculair risico, is er nog weinig bekend. Dit is dan ook een van de
kennishiaten die op de door de NVR kennisagenda staat.
Het overall effect van corticosteroïden en NSAIDs op het cardiovasculaire risico bij RA is niet goed duidelijk.
Het is daarom te overwegen deze middelen zo kort mogelijk en in een zo laag mogelijk dosering in te
zetten (zie tevens paragraaf “Overige aspecten”).
Bij de JAK-remmers moet nog rekening gehouden worden met een verhoogd risico op veneuze tromboembolie (VTE) waarbij het absolute risico overigens veel lager is dan arteriële HVZ bij RA. Bij aanwezigheid
van VTE risico factoren is voorzichtigheid aanbevolen en kan overwogen om een andere DMARD te starten
17
.
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Artritis psoriatica (PsA)
Cardiovasculaire problematiek
Patiënten met artritis psoriatica (PsA) hebben ook een verhoogd risico op HVZ. Dit risico lijkt weliswaar
kleiner dan bij RA, maar wel hoger dan in de algemene bevolking. Een systematische review van 33 studies
gepubliceerd tussen 1980 en 2012, liet zien dat de incidentie van myocard infarct 57% hoger is bij PsA ten
opzichte van de algemene bevolking: OR 1.57(95% CI 1.08 – 2.27)18. Echter, wat betreft de HVZ mortaliteit
zijn de data niet eensluidend19.
Zowel ziekte-gebonden factoren (inflammatie, medicatie) als de traditionele cardiovasculaire
risicofactoren spelen een belangrijk rol bij het verhoogde cardiovasculaire risico bij PsA. Dactylitis vergt
speciale aandacht omdat dactylitis het risico op HVZ met bijna 20% verhoogt20, terwijl er geen verschillen
zijn tussen PsA patiënten met een hoge (>19) versus lage (<10) PASI-score.
Ook is de prevalentie van traditionele cardiovasculair risico factoren bij PsA verhoogd en dan gaat het met
name om de obesitas, dyslipidemie en diabetes21. Ook bij PsA patiënten zijn er vaak niet eerder bekende
en onbehandelde cardiovasculair risicofactoren22. Zo was dyslipidemie niet eerder bekend bij 34% van PsA
patiënten, en 64% van PsA patiënten met een indicatie voor cholesterol-verlagende therapie werden niet
of niet adequaat hiervoor behandeld22.
Of het goed behandelen van PsA het cardiovasculair risico verlaagt, is tot nu toe onduidelijk. Het wordt
wel aangenomen dat lage ziekteactiviteit bij PsA het cardiovasculaire risico verlaagt, maar een
overtuigende bewijsvoering ontbreekt nog.
Inschatten risico
Voor het inschatten van het cardiovasculair risico bij PsA patiënten wordt geen vermenigvuldigingsfactor
gebruikt zoals bij RA omdat de bewijsvoering hiervoor nog onvoldoende is [Appendix 2].
Wanneer?
Een inschatting van het risico op HVZ zou het beste plaats kunnen vinden in de fase van remissie/lage
ziekteactiviteit.
Welke patiënten?
Alle PsA patiënten met een leeftijd boven 40 (bij mannen) of 50 (bij vrouwen).
Door wie?
Zie hoofdstuk over RA.
Follow-up
Zie hoofdstuk over RA.
PsA behandeling en CVRM
Voor PsA patiënten geldt dezelfde aanbeveling als bij RA om de ziekteactiviteit te verlagen daarbij naar
remissie te streven. Echter, tot nu toe ontbreken adequate studies met harde cardiovasculaire
eindpunten. Onderzoek naar het gebruik van NSAIDs bij PsA patiënten in relatie tot HZV zou speciale
aandacht moeten krijgen, omdat deze middelen ook gebruikt worden om juist specifieke PsA domeinen
te behandelen (spondylitis, enthesitis, artritis). Tot nu toe zijn er echter geen studies die de
cardiovasculaire veiligheid van NSAIDs bij PsA patiënten hebben onderzocht.
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Ankyloserende Spondylitis (AS, M. Bechterew)
Cardiovasculaire problematiek
De literatuur laat tot een ruim verdubbelde cardiovasculaire mortaliteit en morbiditeit zien, maar niet al
deze studies zijn eensluidend en de methodologische kwaliteit is vaak matig23. In een prospectief
bevolkingsbreed cohort van meer dan 250.000 mensen, waren de leeftijd en geslachts-gecorigeerde
hazard ratios voor acuut coronaire syndroom (ACS), beroerte en VTE in AS patienten, respectievelijk 1,54,
1,25 en ,.5024-27. Studies naar subklinische atherosclerose laten een consistent beeld zien, met
toegenomen carotid intima-media thickness (cIMT) en pulse-wave velocity (PWV) en een verminderde
flow-mediated dilation (FMD)28.
Net als bij RA komen traditionele cardiovasculaire risicofactoren zoals roken, hypertensie, dyslipidemie,
en vooral diabetes vaker voor bij AS, maar deze risicofactoren verklaren slechts gedeeltelijk het verhoogde
cardiovasculaire risico.
Naast het verhoogde risico op atherosclerotische aandoeningen worden ook niet ischemische cardiale
problemen worden vaak genoemd. Met name geleidingsstoornissen, kleplijden en diastolische dysfunctie
lijken vaker voor te komen bij AS dan in de algeme bevolking. Echter, deze bevindingen komen vaak uit
gedateerde kleine cross-sectionele studies. De prevalentie van geleidingsstoornissen varieert in de oudere
literatuur van 1 – 33% en neemt toe bij de aanwezigheid van HLA-B27. Daarentegen laten enkele recente
kleine studies weer óf geen verhoogde prevalentie van geleidingsstoornissen zien, óf wel verhoogde
prevalenties maar dan van klinisch niet-relevante geleidingsstoornissen. Routinematig een ECG maken
lijkt dan ook niet aangewezen maar wel op indicatie, dus bij duizeligheid of (pré)syncopé dient gedacht te
worden aan het waarschijnlijk verhoogde risico op impuls- of geleidingsstoornissen. Voor verdenking op
diastolische dysfunctie en verhoogde prevalentie van mitralisklepinsufficientie lijken onvoldoende bewijs.
Wat aorta insufficientie lijkt er wel voldoende bewijs te zijn om bewust te zijn van het verhoogd risico
hierop bij AS. Zo laat recent onderzoek een drievoudig verhoogd risico zien bij oudere AS patiënten zodat
bij deze groep te adviseren valt laagdrempelig een echocardiografie te overwegen, 29, omdat
aortainsufficientie een progressief beloop heeft en op den duur kan leiden tot hartfalen. Het lijkt dan ook
opportuun om bij klachten passend bij hartfalen of een nieuw ontdekte of toegenomen souffle over het
hart een echo van het hart te laten verrichten.
Inschatten risico
Voor het inschatten van het cardiovasculair risico bij AS patiënten wordt geen vermenigvuldigingsfactor
gebruikt omdat de bewijsvoering hiervoor nog onvoldoende is
Wanneer?
In de fase van remissie/lage ziekteactiviteit.

Welke patiënten?
Alle AS patiënten boven 40 jaar (mannen) of 50 jaar (vrouwen).

Door wie?
Zie hoofdstuk over RA.

Follow-up
Zie hoofdstuk over RA.
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AS behandeling en CVRM
Voor AS patiënten geldt dezelfde aanbeveling om de ziekteactiviteit te verlagen en te streven naar
remissie. NSAIDs/COXIBs zijn onmisbaar bij de behandeling van AS. Bij aangetoonde HVZ zijn de meeste
NSAIDs en COXIBs gecontraindiceerd met uitzondering van naproxen.
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Jicht
Cardiovasculaire problematiek
Het is aannemelijk dat hyperurikemie en jicht risicofactoren zijn voor hart- en vaatziekten, onafhankelijk
van de traditionele cardiovasculaire risicofactoren, alhoewel (residuele) confounding door metabool
syndroom niet volledig kan worden uitgesloten30,31. Uit meerdere studies is gebleken dat ook jicht een
onafhankelijke risicofactor is voor de ontwikkeling van hart- en vaatziekten32. Echter, de associatie van
jicht met traditionele risicofactoren maakt het niet goed mogelijk om de bijdrage van jicht zèlf nader te
preciseren33-35. Vooral de rol van urinezuur als onafhankelijke cardiovasculaire risicofactor is nog niet
duidelijk.
Inschatten risico
Voor het inschatten van het cardiovasculair risico bij jicht patiënten wordt geen vermenigvuldigingsfactor
gebruikt omdat de bewijsvoering hiervoor nog onvoldoende is.
Wanneer?
In een aanvalsvrije periode.
Welke patiënten?
Alle jicht patiënten boven 40 (bij mannen) of 50 (bij vrouwen).
Door wie?
Zie hoofdstuk over RA.
Follow-up
Zie hoofdstuk over RA.
Jichtbehandeling en CVRM
Er zijn onvoldoende data om uitspraken te doen over het effect van urinezuur verlagende therapie op
reductie van het risico op hart- en vaatziekten35. Enkele cohortstudies suggereren dat allopurinol mogelijk
het risico op hart- en vaatziekten en totale mortaliteit verlaagt bij patiënten met hyperurikemie, maar
adequate studies met harde CV eindpunten die deze aanbeveling ondersteunen ontbreken. Een recente
meta-analyse liet, t.o.v. placebo, een niet significante, lagere incidentie van hart- en vaatziekten bij het
gebruik van xantine-oxidase remmers (allopurinol en febuxostat) zien (RR 0.83, 95% CI 0.29, 2.36)36. In de
CARES trial leek de totale mortaliteit en mortaliteit door HVZ groter in de groep die behandeld werd met
febuxostat t.o.v. allopurinol37. Echter, door verschillende andere confounders (meer gebruik van NSAIDs
en acetylsalicylzuur, effectievere daling urinezuur en 60% dropout in febuxostat groep) kunnen geen
duidelijk conclusies getrokken worden. In weer een andere studie, met aanzienlijk minder drop-outs, de
FAST trial, werd geen verschil gevonden tussen allopurinol en febuxostat38.
Tot slot, de betrokkenheid van inflammatie in jicht suggereert dat anti-inflammatoire therapie bij deze
patiënten een gunstig effect zou kunnen hebben op hun HVZ risico. Het gebruik van colchicine bij jicht kan
het voorkomen van myocardinfarct bijna halveren (HR 0.46)39 en blijkt zelfs in de algemene bevolking
gunstige CV effecten te hebben40-42. Het gebruik van NSAIDs en corticosteroïden bij jicht in relatie tot het
risico op HVZ is niet goed onderzocht.
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Overige aspecten
NSAIDs/Coxibs
Om het cardiovasculaire risico te minimaliseren, dienen hoge doses NSAIDs te worden vermeden bij
patiënten met ernstige onderliggende hart- of circulatieaandoeningen, zoals hartfalen of bij patiënten die
eerder een myocardinfarct of CVA hebben gehad. Bij deze laatste groep zijn eigenlijk alle NSAIDs/Coxibs,
m.u.v. naproxen, gecontraindiceerd. Daarnaast dienen zorgvuldig de risicofactoren van een patiënt voor
hart- en vaatziekten te worden afgewogen tegen de potentiële ziektewinst voordat langdurige
behandeling met NSAIDs/Coxibs wordt gestart. Tot de risicofactoren behoren roken, hoge bloeddruk,
diabetes en een hoog cholesterolgehalte. Follow-up van bloeddruk, lever- en nierfunctie is enkele weken
na start van NSAIDs/Coxibs noodzakelijk.

Corticosteroïden
Er is nog altijd discussie over de vraag of (lage dosis) steroïden ongunstige cardiovasculaire effecten
hebben in een ontstekingssituatie43. Dit wordt gesuggereerd door observationele studies, maar deze zijn
vaak vertekend door “confounding by indication”. Hopelijk geeft de Gloria-studie, een pragmatische
multicenter studie waarin de veiligheid en effectiviteit van een dagelijkse dosis van 5 mg prednisolone of
placebo (gedurende 2 jaar) wordt onderzocht bij oudere patiënten met reumatoïde artritis, hier uitsluitsel
over44. Het advies is in ieder geval wel om bij gebruik van corticosteroïden de bloeddruk en glucosegehalte
te controleren.

Lipidenmonitoring bij antireumatica
Lipiden hebben een paradoxale associatie met het cardiovasculaire risico bij reumatoïde artritis. Bij
actieve ziekte zijn namelijk de cholesterol- en low density lipoprotein (LDL)-cholesterolniveaus verlaagd
terwijl er toch een verhoogd cardiovasculair risico is (de zogenaamde 'lipideparadox'). Tevens heeft HDL
cholesterol dan juist atherogene eigenschappen in plaats van anti-atherogene eigenschappen. Bij
adequate antireumatische therapie stijgen de lipiden waarden weer en normaliseert de HDL-cholesterol
functie45. Tevens is deze stijging niet geassocieerd met een toegenomen cardiovasculair risico. De
waargenomen stijging van de lipiden bij behandeling met anti-IL6 medicatie en JAK-remmers is dus min of
meer “fysiologisch”. Desalniettemin moeten de lipidenwaarden 4 – 8 weken na aanvang van deze
medicatie toch worden gecontroleerd.
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Kostenaspect
In principe is CVRM in de algemene bevolking kosten-effectief mits men zich houdt aan de aanbevelingen
omtrent de populatie die hiervoor in aanmerking komt (hoog risico groepen) en behandelindicaties
(afhankelijk van CV risico categorie en streefwaarden van bloeddruk en cholesterol)6.
De kosten-effectiviteit van CVRM is niet veel onderzocht bij patienten met inflammatoire reumatische
aandoeningen. Bij RA, blijkt CVRM blijkt kosten-effectief te zijn, zelfs als alle patienten jaarlijks CVRM
krijgen en/of medicamenteus behandeld gaan worden46. Voor andere groepen met chronische
reumatische ontstekingsziekte is die niet bewezen overtuigende redenen om aan te nemen dat dit niet
voor deze groepen geldt, zijn er evenmin.

Onderzoeksagenda
De grootste uitdaging van CVRM bij reumatische patiënten in de komende jaren ligt op het gebied van
implementatie in de dagelijkse praktijk. Binnen de NVR, zal de werkgroep vasculaire reumatologie zich
hierover buigen. Een andere punt van aandacht zou het uitbreiden van de indicatie voor CVRM zijn naar
andere inflammatoire aandoeningen waarvan al bekend is dat ze gepaard gaan met een verhoogd CV
risico, zoals SLE. Tot slot, zal de werkgroep actief blijven op het onderzoeksgebied van inflammatie en
hart- en vaatziekten en proberen op dit gebied bij te dragen aan de algemene nationale (NHG, FMS) en
internationale (EULAR, ESC) richtlijnen op deze gebied.

Datum eerste versie: 03-04-2021
Datum vaststellen ALV: 28-1-2022
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Appendix 1. SCORE risico tabel algemene bevolking [NIV Richtlijn 2019]

De SCORE risicotabel is ook te vinden in verschillende apps (zoals Vaatrisico) en op websites (zoals
Thuisarts.nl, u-prevent.nl).
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Appendix 2. Flow-chart CVRM in de spreekkamer.
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Appendix 3. Samenvatting NVR standpunt CVRM
RA
•
•
•
•
•

•

Wat: CVRM risico-inschatting maken
Voor welke patiënten: alle RA-patiënten boven de 40 jaar (mannen) 50 jaar (vrouwen)
Door wie: reumatoloog of huisarts.
Hoe: Hiertoe SCORE-risicoschatting vermenigvuldigen met factor 1.5
Wanneer: bij geen/minimale ziekte-activiteit in eerste jaar na stellen diagnose, en daarna
afhankelijk van cardiovasculaire risico-groep die uit SCORE-inschatting naar voren is gekomen:
Laag risico (groen): 1 keer per 5 jaar
Hoog risico (rood): 1 keer per jaar
NB: Houd bij RA-behandeling rekening met het cardiovasculaire risico: streef naar zo laag
mogelijke ziekte-activiteit en geef NSAIDs (en mogelijk ook steroïden) zo kort mogelijk en in lage
dosering.

PsA/AS/Jicht
•
•
•
•

Risico-inschatting maken voor alle boven de 40 jaar (mannen) 50 jaar (vrouwen) reumatoloog of
huisarts.
Hiertoe de gebruikelijke SCORE-risicoschatting gebruiken (dus zonder vermenigvuldigingsfactor).
Timing en follow-up van CVRM-screening zoals beschreven voor RA.
NB. NSAIDs en COX2-remmers zijn een essentieel onderdeel van de behandeling bij AS. Bij
aangetoonde hart- en vaatziekten zijn deze middelen gecontra-indiceerd met uitzondering van
naproxen.
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