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Mits aangepaste therapie is 
remissie haalbaar 
• Grote vooruitgang dankzij betere behandelstrategie en nieuwe therapie: 70% remissie ! 

 

• Beschikbaar therapeutisch arsenaal voor RA wordt meer en meer uitgebreid: 
• Klassieke disease modifying anti-rheumatic drugs (csDMARD) 

• Methotrexaat als prototype en daarnaast sulphasalazine en leflunomide (oraal) 

 

• Biologische DMARD (bDMARD) 
• TNF-alfa blokkers: 5 verschillende types (SC en IV) en intussen ook biosimilars (>prijsreductie)  

• IL-6 blokkers: 2 verschillende types (SC en IV) 

• T-cel therapie: 1 type (SC en IV) 

• B-cel therapie: 1 type (IV) en intussen ook biosimilars (> prijsreductie) 

 

• Targeted Synthetic DMARD (tsDMARD) 
• JAK inhibitoren:  

• 2 beschikbare types: tofacitinib en barcitinib (oraal) 

• 2 nieuwe moleculen dichtbij marketing: upadacitinib en filgotinib (oraal) (EULAR 2019) 

 
 



Mits aangepaste therapie is 
remissie haalbaar 
• Basisprincipes volgens de EULAR richtlijnen blijven quasi ongewijzigd na update 

2019: 

  

    Streefdoel is remissie of minstens lage ziekteactiviteit volgens het treat to target principe 
 

 Eerste lijn 
• Start zo snel mogelijk methotrexaat (MTX) in combinatie met glucocorticoiden 
• Bij tegenaanwijzing/intolerantie kan een andere csDMARD worden overwogen 

 
 Tweede lijn: bij afwezigheid van respons na 3 maand of onvoldoende respons na 6 maand 
• Bij ongunstige prognostische factoren: associeer steeds een bDMARD of tsDMARD (=!) 
• Bij gunstige prognostische factoren: associeer een andere csDMARD 

 
 Derde lijn: bij afwezigheid van respons na 3 maand of onvoldoende respons na 6 maand 
• Vervang de bDMARD of tsDMARD door een andere bDMARD of tsDMARD 

 
 



RA blijft een aandoening met vele 
gezichten 
• Reumatoide Artritis = een syndroom = chronische polyartritis van handen en voeten 

 

• Onder deze benaming gaan verschillende serologische subtypes schuil: 
• anti-CCP en of reumafactor positieve polyartritis = klassieke RA (70%) 

• Vrij goed gekende ontstaansmechanismen: o.a. verband met roken en genetica 

• Traditioneel gezien als de meest aggressieve vorm 

 

• seronegatieve polyartritis = alle andere vormen van RA (30%) 
• Ontstaansmechanismen minder duidelijk: o.a. verband met infecties 

• Traditioneel gezien als de minder aggressieve vorm, maar wel een zeer heterogene groep patienten 

 

• Vergelijking tussen respons bij seropositieve en seronegatieve RA op basis van de CAreRA studie 

 Respons op therapie blijkt niet beter en zelfs eerder trager bij seronegatieve RA (Sofia Pazmino, EULAR 2019) 

 

 Elke vorm van RA verdient een intensieve en proactieve aanpak ! 

 Nood aan nieuwe en betere merkers voor het voorspellen van therapie respons. 
 

 

 



Therapiesturing vergt betere 
respons predictie 
• Huidige prognostische factoren (reumafactor, anti-CCP) zijn ontoereikend 

 

• Verschillende groepen (ook in BE) zoeken naar nieuwe biomerkers 
• Prognostische waarde individuele biomerkers voor respons op BL wellicht te zwak 

• Vroegere evaluatie van repons met biomerkers dan met klinische bevindingen? 

• Predictieve waarde seroconversie UH-RA21 (Patrick Vandormael, EULAR 2019) 

 

• Verschillende groepen bestuderen complexe predictiemodellen 
• Integratie van biomerkers en bio-psycho-sociale patientenprofielen 

• Meer continue meting ziekte door patient zelf ipv maar af en toe op raadpleging 

• Mogelijkheid gebruik informatie afkomstig van wearables (smartwatches…) 

• Nood aan artificiele intelligentie om door het bos de bomen te zien 



Treat-to-target omvat ook 
medicatie afbouw 
• Bij aanhoudende remissie wordt behandeling best aangepast volgens 

nood 
• Afbouw bDMARD krijgt voorrang op afbouw csDMARD (EULAR update 2019) 

• Risico-baten analyse gunstiger 

• Kosten-baten analyse gunstiger 

 

• Dosisreductie bDMARD haalbaar, ook in praktijk (Veerle Stouten, EULAR 2019) 
• Risico op heropflakkering, maar deels ook nocebo effect (anticipatie) 

• Ziektecontrole herstelbaar mits herinstellen originele dosis bDMARD   

 

• Geleidelijke dosisreductie bDMARD is een beter idee dan de complete stopzetting 

 

• Dosisreductie MTX naar 7.5-10 mg/week is mogelijk in combinatie met bDMARD 



Psychosociale factoren bepalen 
mee uitkomst 
• Onderzoek bij  beginnende RA patienten met optimale respons na 1 jaar in de CareRA studie  

 

• Evaluatie “welbevinden” aan de hand van voor patient belangrijke uitkomsten (PROs): 
• Pijn, vermoeidheid, functionaliteit, kwaliteit van leven en slaap kwaliteit 

 

• Er blijken zich drie patientenprofielen af te tekenen inzake “welbevinden” na therapie 
• Concordantie tussen goed gecontroleerde ziekteactiviteit en globaal welbevinden (78%) 

• Dominante resterende vermoeidheid ondanks optimale controle (9%) 

• Dominante resterende pijn, met ook vermoeidheid ondanks optimale controle (13%) 

 

 Ondanks goede ziektecontrole na therapie voelen 1/5 patienten zich niet OK (Kristien vd Elst, EULAR 2019) 

 
 Welbevinden na 1j blijkt geassocieerd aan basiswelbevinden en aan psychosociale factoren:  

• Manier van omgaan met de ziekte (onaangepaste copingstijl) 

• Percepties rond de ziekte  (onaangepaste inzichten in oorzaken en gevolgen) 

• Ervaren sociale steun (te veel of te weinig) 

 

Opvolgen van PROs als pijn en vermoeidheid voor en na therapie is essentieel  

 Aanpakken van bezwarende psychosociale factoren kan mogelijk de therapie uitkomst verbeteren 
 



Besluit 

• Met gepaste therapie is remissie haalbaar bij de meeste RA 
patienten 

• Reumatoide artritis blijft een ernstige aandoening met vele gezichten 

• Gepersonaliseerde therapiesturing vergt betere respons predictie 

• Behandeling op maat omvat ook gecontroleerde medicatie afbouw 

• Psychosociale factoren bepalen mee de uitkomst van de 
behandeling 

 

Meerderheid RA patienten ervaart globale verbetering na therapie 
 

 

 

 

 


