
Reumatoloog Marion Ghiti
Moghodom kreeg de gelegenheid
de POEET-studie uit te voeren als
promotieonderzoek.

STOPPEN MET
TNF-BLOKKERS

TNF-blokkers zijn vreselijk duur. Alle reden om
te kijken of gebruikers de middelen na enige tijd

nog steeds nodig hebben, of dat ze ermee
kunnen stoppen. De uitkomsten van dit

onderzoek waren gunstig.
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De komst van TNF-blokkers rond het jaar 2000 betekende een

serieuze vooruitgang in de reumazorg. Opeens konden mensen

met reumotorde artritis (RA) geholpen worden bij wie eerst niets

hielp. De TNF-blokkers - een soort biologica Is, door een levend

organisme geproduceerde eiwitten - bleken goed te werken te-

gen reumatische ontstekingen.

Nadelen waren er ook. Om te beginnen de prijs: de nieuwe

medicatie was schrikbarend duur: zo'n 500 euro per injectie,

oftewel 13 tot 15.000 euro op jaarbasis per patiënt. De midde-

len kwamen op rekening van de ziekenhuizen, die er een grote

uitgavepost bij kregen en op andere zaken moesten bezuinigen.

Sinds een paar jaar zijn er nu zogeheten biosimilars, vergelijk-



47 PROCENT VAN DE GEBRUIKERS KAN
STOPPEN ZONDER NADELIGE GEVOLGEN

bare medicijnen, die nog steeds 200 euro

per injectie kosten.

Inhoudelijke bezwaren waren er eveneens:

een TNF-blokker (of TNF-inhibitor, TNFi)

verlaagt de afweer, waardoor je makkelij-

ker infecties oploopt, wat weer tot zieken-

huisopnames kan leiden. Ook rond reizen

en vakanties waren er nadelen. Vanwege

de TNFi waren levende vaccinaties niet

langer mogelijk, wat de gebruikers beperk-

te in hun actieradius.

Voor een aantal organisaties was dit reden

de koppen bij elkaar te steken, en te laten

uitzoeken of sommige TNFi-gebruikers

weer met de middelen konden stoppen

zonder dat reumaklachten zouden terugke-

ren, of dat ze op oude middelen moesten

terugvallen. Voor verzekeraars op hun

beurt speelde het financiële motief, voor

mensen met RA en reumatologen ging het

er vooral om dat er geen infecties zouden

optreden.

Vanuit deze achtergrond kwam in 2011 de

POEET-studietot stand met als centrale

vraag: welke gebruikers van TNF-blokkers

kunnen met de middelen stoppen? (Het

acroniem staat voor Potential

Optimalisation of Expediency &
Effectiveness). De NVR (Nederlandse

Vereniging voor Reumatologie) en het mi-

nisterie van VWS schaarden zich achter

het onderzoek. ZonMw zorgde voor subsi-

die.

Hele eer
Op dat moment komt reumatoloog Marjan

Ghiti Moghadam in beeld, werkzaam bij

MST Twente. "Ik kreeg de gelegenheid

de POEET-studie uit te voeren als promo-

tieonderzoek, en dat vind ik een hele

eer." Om te beginnen regelde Ghiti

Moghadam dat in Nederland voldoende

patiënten zouden meedoen, zodat de

uitkomsten voldoende zeggingskracht

zouden krijgen. 46 Ziekenhuizen verleen-

den hun medewerking. "Uiteindelijk heb-

ben we 900 patiënten kunnen include-

ren."

Voor de duidelijkheid: gebruikers van

TNF-blokkers gebruiken vaak ook andere

medicatie, zoals methotrexaat (MTX). Met

dit andere middel gingen zij in het onder-

zoek gewoon door, daar kwam geen

verandering in.

De onderzoekers vroegen aan deelne-

mers die een jaar lang lage ziekteactivi-

teit hadden, om te stoppen met de TNFi.

Vanaf de stopdatum werden zij weer een

jaar lang gevolgd, met de onderzoeks-

vraag of de reuma terugkwam of niet.

Zeshonderd stoppers werden daarbij

vergeleken met een controlegroep van

driehonderd personen. Het onderzoek

was niet 'blind', dus deelnemers wisten in

welke groep ze zaten.

Het bleek dat na stoppen bij 53 procent

van de proefpersonen de reuma klachten

terugkwamen. In de controlegroep was

dit 18 procent. Eerste conclusie: ook als

je TNFi blijft gebruiken, kunnen reumati-

sche klachten weer opspelen. Tweede

conclusie: van de mensen met lage ziek-

BIOMARKERS ZIJN TE DUUR OM IN DE
DAGELIJKSE PRAKTIJK TE GEBRUIKEN

teactiviteit, kan 47 procent zonder

nadelige gevolgen stoppen met TNFi.

Het andere goede nieuws is dat bij de

overige 53 procent de nieuwe klach-

ten verdwenen, zodra ze teruggingen

naar de TNFi. "Patiënten waren erg

blij als ze met de TNFi konden stop-

pen", zegt Marjan Ghiti Moghadam.

"In het begin was het zoeken en uit-

proberen: wie kan stoppen, wie niet?

De conclusie lijkt te zijn: hoe langer je

klachten hebt van reumatische aard,

des te moeilijker het is om de midde-

len aan de kant te schuiven. We heb-

ben gezocht naar een harde voorspel-

ler, een biomarker bijvoorbeeld. Heeft

deze een hogere waarde bij patiënten

die niet kunnen stoppen? Biomarkers

blijken echter in de praktijk te duur om

te gebruiken. Verder speelt het type

TNF-blokker een rol - er zijn meerdere

typen blokkers- en de POEET-studie

was niet ingericht om deze systema-

tisch van elkaar te onderscheiden.

Afbouwen
Er is een alternatief voor stoppen met

TNFi, namelijk stapsgewijs verminde-

ren of afbouwen. "In Nederland en

daarbuiten is ook hier onderzoek naar

gedaan, en in eerste instantie lijkt do-

sisverkleining minder risico te geven

voor opvlamming van reuma. Maar

uiteindelijk, als je alle afbouwstappen

bij elkaar optelt, is het effect ongeveer

hetzelfde als met stoppen." Marjan

Ghiti Moghadam erkent wel dat staps-

gewijs afbouwen psychologische voor-

delen kan hebben. "Het voelt aan als

minder riskant, als minder ingrijpend."

............................................................* .JOS OVERBEEKE
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