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Inflammatory bowel disease [IBD] is a chronic inflammatory disease of the gastro-intestinal 

tract. Patients suffer from symptoms like abdominal pain, diarrhea, bloody stools, urgency and 

fatigue. Thereby, the disease often has large impact on daily life. Two main disease entities 

can be distinguished: Crohn’s disease [CD] and ulcerative colitis [UC]. In CD, inflammation can 

be present throughout the gastrointestinal tract, although the terminal ileum and colon are 

frequently affected. Inflammation is not limited to the mucosal layer and as such, CD patients 

are prone to develop fistula tracts and fibrotic strictures. In UC, inflammation is limited to the 

superficial mucosal layer, starts at the anal margin and spreads proximally in a continuous 

fashion. The disease courses of both CD and UC are heterogenous and characterized by 

periods of active disease, alternated with periods of disease remission. Both medical therapy 

and surgery are used in disease management, though choosing the optimal treatment strategy 

for an individual patient is challenging. Over the past decades, several changes in diagnosis 

and management have been introduced, which may have impacted the epidemiology and 

outcome of IBD. For instance, novel drugs have been registered [e.g. anti-tumor necrosis 

factor α [anti-TNFα] therapy] and treatment strategies have changed [e.g. ‘accelerated step-

up’]. Information on the temporal changes in IBD epidemiology and outcome may help in 

resource planning and allocation and retrieving insight in the real-world effectiveness of IBD 

medication.   

In the first part of the thesis, the epidemiology of IBD in South Limburg was discussed.  

  In Chapter 2, the basis for all subsequent studies of this thesis was presented: the 

cohort profile of the population-based IBD South Limburg [IBDSL] cohort. As from 1991, all 

newly-diagnosed adult IBD patients in the South Limburg area have been registered and 

detailed clinical data are being collected and updated biannually. As from 2011, the cohort 

has been scaled-up to a biobank, including samples of serum plasma, DNA and feces, to 

employ marker and mechanistic studies. Population-based cohort studies aim to include all 

patients in a specific population. By using a multifaceted approach, including prospective 

inclusion, review of hospital administrations and a review of the national pathology databank 

PALGA, we strived for high cohort completion. We performed a crosscheck with regional 

general practitioners, which showed that 93% of the IBD population of South Limburg is 

currently captured. As of 2012, the cohort comprised 2837 IBD patients [1162 CD and 1675 

UC patients]. By time of conducting the studies in this thesis, follow-up was complete up to 

2014 [CD] and 2011 [UC]. The IBDSL cohort provided a unique opportunity to study temporal 
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changes in the epidemiology and outcome of IBD in an unselected, large population in the 

Netherlands. 

  To assess the current burden of IBD on healthcare and society, we assessed temporal 

changes in its incidence, prevalence and mortality, which were discussed in Chapter 3. 

Between 1991 and 2010, the incidences of both CD and UC increased markedly; from 5.84 

to 17.49 per 100,000 in CD and from 11.67 to 21.47 per 100,000 in UC. By using Joinpoint 

regression analyses, we found that the incidences increased as of the late nineties and are 

probably still increasing. The IBD prevalence in South Limburg was found to be 830 per 

100,000 [4186 prevalent cases] and, via extrapolation, the nationwide prevalence was 

estimated at 613 per 100,000 inhabitants [80,627 prevalent cases]. This is higher than the 

previously estimated prevalence [55,000]. Part of the increase may be explained by former 

underdiagnosis, given the incidence increase of patients with limited and uncomplicated 

disease at diagnosis. However, environmental factors are also likely to play a role, given the 

short time span in which the increase has taken place. The findings of this study illustrate the 

increasing importance of IBD for healthcare and society and underline the importance of 

studies on IBD etiology to come to preventive measures.  

  Elderly patients are often underrepresented in clinical trials, although insight in the 

epidemiology and disease course of elderly with IBD is of increasing importance, given the 

demographic phenomenon of population ageing. Therefore, in Chapter 4, the incidence, 

medical management and disease outcome of elderly IBD patients were assessed. We found 

that in elderly the IBD incidence has also increased: from 2.51 [1991] to 6.23 [2010] per 

100,000 for CD and from 9.20 to 17.43 per 100,000 for UC. Together with population 

ageing, this trend will result in a strong increase in the prevalence of elderly patients with IBD. 

We observed that the medical management differed, in that elderly, as compared to adult-

onset disease, less often used immunomodulators [61.8% vs. 77.1% in CD and 22.8% vs. 

35.4% in UC] and anti-TNFα agents [25.1% vs. 55.1% in CD and 7.8% vs. 18.0% in UC]. This 

has, however, not resulted in a worse long-term disease outcome, since the 5-year risks of 

phenotype progression [CD: 19.8% vs. 24.2%], cumulative corticosteroid use [CD: 22.1 vs. 

15.5 days per patient year] and surgery [CD: 29.2% vs. 27.1%, UC: 7.0% vs. 5.8%] were 

similar between groups. The hospitalization rate was similar in CD [49.0% vs. 53.4%], but 

higher in UC in the elderly population [26.7% vs. 17.9%], which can be attributed to a more 

frequent in-hospital diagnosis of UC. Also supportive for a difference in the diagnostic 

approach or presentation is the observation that more elderly- than adult-onset CD patients 

underwent surgery at diagnosis [14.1% vs 7.1%]. Our findings confirm that elderly-onset IBD 

is of increasing importance and we provided physicians insight in the medical management 

and outcome of this population. 
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In the second part of the thesis, we evaluated the temporal changes in disease outcome, with 

special focus on the concomitant advances in medical therapy. The long-term outcome was 

assessed in terms requiring hospitalization, undergoing surgery, cumulative corticosteroid use 

and the risk of developing CD-related complications [i.e. phenotype progression]. 

  For CD [Chapters 5 and 7 ], we found that immunomodulators were earlier and more 

frequently prescribed [5-year exposure: 30.6% in era 1991-1998 and 70.8% in era 2006-

2011] and we came to similar conclusions regarding anti-TNFα therapy [3.1% and 41.2%, 

respectively]. The corticosteroid exposure rate remained stable [54.0%]. In parallel, the risks 

of hospitalization [65.9% and 44.2%] and surgery [42.9% and 17.4%] decreased markedly. 

These declines could partly be explained by events avoided shortly after disease diagnosis, 

pointing at differences in the diagnostic process and initial disease management. Moreover, 

the cumulative corticosteroid use after the first year decreased: from a median of 198 days 

[1991-1998] to 0 days [2006-2011]. The risk of phenotype progression, however, remained 

unchanged [21.6% after 5 years]. By using advanced statistics, we assessed the relation 

between medication use and long-term outcome measures and only found significant 

associations between the use of immunomodulator and anti-TNFα therapy and corticosteroid 

use. Thereby, our findings illustrate that improvements in other outcome parameters 

[i.e. hospitalization, surgery] are probably predominantly related to other factors than 

advances in medical therapy, such as novel insights in the indications for hospital admission 

and surgery and changes in disease management [e.g. tight control]. Another invalidating 

complication of CD are perianal fistulas. In Chapter 8, the time trends in the incidence of 

perianal disease in CD were assessed. The 5-year risk of developing a perianal fistula was 

stable over time [11.6%], despite the fact that an increasing number of CD patients was 

already exposed to immunomodulators and anti-TNFα therapy prior to the fistula diagnosis. 

After fistula diagnosis, more than half of the patients were on biological therapy. Nevertheless, 

the fistula recurrence rate was also found to be stable over time [25.7% after 5 years]. Of 

note, a concomitant trend of more fistula awareness, including a more frequent use of 

magnetic resonance imaging [MRI], may have affected the fistula incidence and recurrence 

rates in more recent years. Our findings underline the lasting need for improving medical and 

surgical treatment for fistulizing CD, including strategies to reduce the risk of developing 

fistulizing disease.  

  For UC [Chapters 6 and 7 ], we also found an increasing exposure rate for 

immunomodulators [8.1% in era 1991-1997 and 21.7% in era 2006-2010, 5 years after 

diagnosis] and a shorter time to first prescription. In line, anti-TNFα agents were more 

frequently and earlier used [0% in era 1991-1997 and 10.6% in era 2006-2010]. As in CD, 

the corticosteroid exposure rate was stable [31.4%]. The hospitalization rate was found to be 
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stable over time [20.0%], whereas the 5-year colectomy rate decreased from 7.5% in the 

first to 4.1% in the most-recent era. The latter was found to be caused by avoided colectomies 

within the first six months of disease [i.e. early colectomy]. The risk of undergoing surgery 

thereafter was even found to be stable over time. As in CD, these observations suggest that 

changes in the diagnostic process and initial disease management play a role. A strong 

medication effect is not expected, because immunomodulator and anti-TNFα exposure rates 

were low within the time frame of early colectomy. Furthermore, the cumulative corticosteroid 

use after the first year decreased [median 114 days in 1991-1998 to 94 days in 2006-

2011], and a significant association was found between immunomodulator and anti-TNFα 

use and the need for corticosteroids.     

  Last, in Chapter 9, the long-term real-world effectiveness of infliximab [IFX] and 

adalimumab [ADA] was assessed in CD patients and a comparative effectiveness analysis was 

conducted. Anti-TNFα agents are more frequently and earlier used, in particular in patients 

with characteristics of expected severe disease [e.g. colonic or ileocolonic CD, perianal 

disease, upper gastrointestinal involvement and smokers]. Both IFX and ADA showed durable 

response with corticosteroid-free response rates of 67.1% [IFX] and 70.1% [ADA] after five 

years of treatment in primary responders. No significant difference in effectiveness was 

observed between the two agents. Nearly half of the patients restarted anti-TNFα therapy 

after discontinuation and about one-third of this population showed durable response to 

second-line anti-TNFα therapy, regardless of the reason for prior anti-TNFα cessation. Most 

patients were on combination therapy [57.6% for IFX and 35.7% for ADA]. We did not find 

higher response rates in patients on combination therapy as compared to monotherapy, 

hereby acknowledging possible residual confounding by indication due to the strong 

association between combination therapy and disease severity. Our findings did not show a 

difference in comparative effectiveness between IFX and ADA, thereby favoring agent 

selection based on the individual preferences of patient and physician. 

 

Finally, in Chapter 10, the conclusions of all studies were put into perspective. First, the 

epidemiological challenges in IBD research were discussed, including the relevance of selecting 

an appropriate study design and the importance of reducing the effects of immune-time bias 

in analyses on the association between medication use and disease outcome. Second, the 

implications of the rising IBD incidence were outlined, including suggestions for future-proof 

IBD care and targets for further research. Third, our observations on the temporal changes in 

medical therapy and long-term outcome of IBD were discussed in detail, including an overview 

of several novel treatment strategies. We concluded with the message that large real-world 

studies are needed to provide answers to clinically relevant questions on the optimal, 

personalized treatment strategy of IBD.
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Inflammatoire darmziekten [IBD] zijn chronische ontstekingsziekten van het maag-

darmkanaal, waarbij patiënten klachten hebben zoals buikpijn, diarree, bloederige ontlasting, 

aandrang en chronische vermoeidheid. De impact op het dagelijks leven is groot. IBD is een 

parapluterm voor twee ziektebeelden: de ziekte van Crohn [ZvC] en colitis ulcerosa [CU]. In 

het geval van de ZvC kan de ontsteking zich in het gehele maag-darmkanaal bevinden, maar 

het terminale ileum en het colon zijn wel voorkeurslokalisaties. De ontsteking kan zich 

uitbreiden tot diep in de darmwand, waardoor er vernauwingen [stricturen] en fisteltrajecten 

kunnen ontstaan. Bij colitis ulcerosa, daarentegen, beperkt de ontsteking zich tot de mucosa-

laag en komt de ziekte alleen in het colon voor. De ontsteking begint vaak in het rectum en 

kan zich proximaal uitbreiden. In de behandeling van IBD is plaats voor zowel 

[immunosuppressieve] medicatie als chirurgie. Het bepalen van de optimale behandelstrategie 

voor een individuele patiënt is echter lastig, waarbij zowel onder- als overbehandeling moet 

worden voorkomen. In de afgelopen decennia hebben er veranderingen plaatsgevonden in de 

behandeling van patiënten met IBD. Zo zijn de anti-tumor necrosis factor α [anti-TNFα] 

preparaten beschikbaar gekomen aan het einde van jaren negentig. Daarnaast zijn ook de 

behandelstrategieën en -inzichten veranderd; zo wordt er sneller opgeschaald naar sterkere 

immunosuppressieve middelen. Inzicht krijgen in de veranderingen in het vóórkomen van IBD 

draagt bij aan een goede planning en toewijzing van zorgproducten. Aan de andere kant draagt 

inzicht in veranderingen in de lange-termijn uitkomsten van IBD bij aan de kennis over de 

effectiviteit van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk. 

In het eerste deel van dit proefschrift werd de epidemiologie van IBD in Zuid-Limburg 

bestudeerd. 

  In Hoofdstuk 2 werd het cohortprofiel van het IBD Zuid-Limburg [IBDZL] cohort 

besproken. Het IBDZL-cohort is een populatie-gebaseerd cohort van IBD-patiënten welke de 

basis heeft gevormd voor deze thesis. In dit cohort worden sinds 1991 alle nieuw-

gediagnosticeerde IBD-patiënten geregistreerd en wordt op een gestructureerde manier 

gedetailleerde informatie verzameld over het ziektebeloop. Deze informatie wordt om het jaar 

geüpdate. Sinds 2011 worden ook biomaterialen verzameld [serum, DNA, ontlasting, 

uitademingslucht], zodat ook basaal-wetenschappelijk kan worden uitgevoerd naar onder 

andere biomarkers voor ziekteactiviteit en de rol van microbiota. Het doel van populatie-

gebaseerde cohortstudies is om alle patiënten in een populatie te identificeren en bestuderen. 

Door gebruik te maken van meerdere bronnen, inclusief prospectieve patiëntinclusie, 

ziekenhuisregistraties en de pathologie-database PALGA, hebben wij gestreefd zoveel 



Addendum 

248 

 

mogelijk IBD-patiënten te identificeren. Een cross-check met regionale huisartspraktijken 

toonde aan dat 93% van de IBD-populatie in Zuid-Limburg is geïncludeerd in het IBDZL-

cohort. In 2012 omvatte het cohort 2837 patiënten, waarvan 1162 ZvC patiënten en 1675 

CU-patiënten. Het einde van de follow-up van de studies in deze thesis was 2011 voor CU en 

2014 voor ZvC. De grootte van het cohort en de lange looptijd creëerden een unieke 

mogelijkheid om veranderingen in de epidemiologie en lange-termijn uitkomsten te bestuderen 

in grote populatie Nederlandse IBD-patiënten. 

  In Hoofdstuk 3 beschreven we veranderingen in de incidentie, prevalentie en 

mortaliteit van IBD, waarmee inzicht is verkregen in de impact van IBD op de Nederlandse 

gezondheidszorg en samenleving. De incidenties van zowel de ZvC als van CU zijn tussen 

1991 en 2010 sterk gestegen. In het geval van de ZvC zagen we een toename van 5,84 naar 

17,49 per 100.000 inwoners en in het geval van CU zagen we een toename van 11,67 naar 

21,47 per 100.000. Door gebruik te maken van Joinpoint regressiemodellen ontdekten we 

dat de incidentie pas sinds het einde van de jaren negentig aan het stijgen is en dat deze 

stijging waarschijnlijk nog steeds gaande is. De prevalentie van IBD in Zuid-Limburg werd 

geschat op 830 per 100,000 inwoners [4186 patiënten]. Via extrapolatie werd eveneens een 

schatting gemaakt van de nationale prevalentie en deze kwam uit op 613 per 100.000 

inwoners [80.627 patiënten]. Deze schatting is beduidend hoger dan de eerdere schatting 

[55.000]. De incidentiestijging kan waarschijnlijk gedeeltelijk worden verklaard door een 

onderdiagnose in het verleden, aangezien er vooral een stijging werd gezien van patiënten met 

een beperkte en ongecompliceerde ziekte. Waarschijnlijk spelen ook omgevingsfactoren een 

rol; de tijd waarin de stijging heeft plaatsgevonden is te kort om een effect van genetische 

factoren te verwachten. De bevindingen van deze studie hebben inzicht gegeven in de druk 

die IBD uitoefent op de maatschappij en illustreren de noodzaak om te komen tot preventieve 

maatregelen. 

  Ouderen zijn vaak ondervertegenwoordigd in gerandomiseerde studies. Echter, het 

verkrijgen van inzicht in het ziekteverloop in deze populatie is juist van toegevoegde waarde, 

rekening houdend met de toenemende vergrijzing. Om deze reden onderzochten we in 

Hoofdstuk 4 de incidentie, de medicamenteuze behandeling en de lange-termijn uitkomsten 

van IBD in een populatie patiënten met een diagnose op oudere leeftijd [≥ 60 jaar]. De 

incidentie bleek ook stijgende in de oudere populatie: van 2,51 per 100.000 in 1991 naar 

6,23 per 100.000 in 2010 in het geval van de ZvC en van 9,20 naar 17,43 per 100.000 in 

het geval van CU. Gelet op de vergrijzing van de samenleving betekent dit dat het aantal 

oudere patiënten met IBD sterk zal gaan toenemen. Ook was te zien dat de medicamenteuze 

behandeling op enkele punten verschilde van de volwassenen. Zo werden er bij IBD op oudere 

leeftijd minder vaak immunomodulatoren gebruikt [61,8% t.o.v. 77,1% in ZvC en 22,8% t.o.v. 

35,4% in CU] en ook minder vaak anti-TNFα middelen toegepast [25,1% t.o.v. 55,1% in ZvC 
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en 7,8% t.o.v. 18,0% in CU] in vergelijking met de jongvolwassen populatie. Desondanks 

bleken de lange-termijn uitkomsten gelijk aan de groep IBD-patiënten met een diagnose op 

jongvolwassen leeftijd. De 5-jaars risico’s van fenotype progressie [19,8% t.o.v. 24,2%] en 

chirurgie [29,2% t.o.v. 27,1% voor ZvC en 7,0% t.o.v. 5,8% voor CU] waren gelijk tussen de 

twee groepen, evenals het cumulatieve corticosteroïd gebruik [22,1 dagen t.o.v. 15,5 dagen 

per patientjaar in de ZvC]. Alleen het risico op een ziekenhuisopname lag iets hoger bij oudere 

dan bij jongvolwassen CU-patiënten [26,7% t.o.v. 17,9%], hetgeen vooral bleek te berusten 

op een hoger aantal ziekenhuisopnames ten tijde van de diagnose van de ziekte. Bij de ZvC 

werd ook een verschil gezien tussen jongvolwassenen en ouderen rondom diagnosestelling: 

het risico op vroege darmchirurgie lag beduidend hoger bij de ouderen [14,1%] dan bij de 

jong-volwassenen [7,1%]. Onze resultaten illustreren dat IBD op oudere leeftijd een 

toenemend fenomeen is en dat er meer inzicht moet komen in de effecten en bijwerkingen 

van behandelingen en in de lange-termijn uitkomsten in deze specifieke populatie.  

In het tweede deel van het proefschrift keken we naar de lange-termijn uitkomsten van IBD 

en vooral naar de rol van medicatie. De volgende uitkomstmaten werden hierbij bestudeerd: 

ziekenhuisopname [hospitalisatie], chirurgie, cumulatief corticosteroïd gebruik en het optreden 

van complicaties van de ZvC, zoals intestinale fistels en darmstricturen. 

  In de Hoofdstukken 5 en 7  beschreven we dat immunomodulatoren steeds vaker en 

eerder worden ingezet in de behandeling van de ZvC: het cumulatieve 5-jaar gebruik steeg 

van 30,6% in de groep 1998-1998 naar 70,8% in de groep 2006-2011. Een duidelijke 

stijging werd eveneens gezien bij anti-TNFα preparaten: van 3.1% naar 41.2%. De 

blootstelling aan corticosteroïden was daarentegen onveranderd [54.0%]. Parallel aan deze 

veranderingen in behandelstrategie zagen we dalingen van de risico’s op een 

ziekenhuisopname [65,9% naar 44,2%] en darmchirurgie [42,9% naar 17,4%].  Deze 

dalingen konden gedeeltelijk worden verklaard door een lager aantal hospitalisaties en 

operaties kort na diagnose van de ziekte. Dit kan duiden op veranderingen in het diagnostische 

proces of in de initiële behandeling van de ziekte. Voorts zagen we een afname van het 

cumulatieve corticosteroïd gebruik over de tijd: van een mediaan van 198 dagen in de groep 

1991-1998 naar een mediaan van 0 dagen in de groep 2006-2011. Het 5-jaars risico op 

het ontwikkelen van darmstricturen of intestinale fistels bleef daarentegen ongewijzigd 

[21,6%]. Door gebruik te maken van geavanceerde statistische technieken hebben we de 

relatie tussen het gebruik van immunomodulatoren en anti-TNFα medicatie uitgezet tegen de 

bovengenoemde uitkomstmaten. Hierbij vonden we slechts een significant verschil tussen het 

gebruik van deze medicamenten en het nodig hebben van een kuur corticosteroïden. Dat 

betekent ook dat de geobserveerde verbeteringen in de risico’s op ziekenhuisopname en 



Addendum 

250 

 

darmchirurgie voornamelijk moeten worden toegeschreven aan andere factoren dan 

medicatiegebruik, zoals nieuwe inzichten in de rol van klinische zorg, in de rol van chirurgie en 

in behandelstrategieën. 

  In Hoofdstuk 8  bestudeerden we een invaliderende complicatie van de ZvC: 

perianale fisteling. We vonden dat het 5-jaars risico op het ontwikkelen van perianale fistels 

[11,6%] onveranderd is gedurende de studieperiode, ondanks een frequenter gebruik van 

immunomodulatoren en anti-TNFα preparaten, ook vroeg in het ziektebeloop. Nadat een 

perianale fistel is gediagnosticeerd, staat ruim de helft van de patiënten op anti-TNFα therapie 

en desondanks wordt bij 25,7% van de patiënten een recidief gezien binnen vijf jaar na initiële 

diagnose. Dit getal blijkt eveneens onveranderd te zijn over de tijd. Hierbij moet de opmerking 

worden gemaakt dat er laagdrempeliger beeldvormende diagnostiek kan worden ingezet naar 

perianale fistels, zoals een magnetic resonance imaging [MRI], hetgeen de incidentiecijfers in 

de recentere jaren kan hebben beïnvloed. Onze resultaten benadrukken de noodzaak tot het 

verbeteren van de medicamenteuze en chirurgische behandeling van perianale fistels en de 

noodzaak tot het optimaliseren van de initiële behandeling om de kans op perianale fistels te 

verkleinen. 

  In de Hoofdstukken 6 en 7  bespraken we de medicamenteuze behandeling en lange-

termijn uitkomsten van CU. Ook bij CU zagen we dat immunomodulatoren vaker worden 

gebruikt [8,1% in de groep 1991-1997 en 21,7% in de groep 2006-2010, vijf jaar na 

diagnose] en dat ook de tijd tot het eerste voorschrift is afgenomen. Het gebruik van anti-

TNFα middelen bleek eveneens toegenomen van 0% in de groep gediagnosticeerd tussen 

1991 en 1997 naar 10,6% in de groep gediagnosticeerd tussen 2006 en 2010. Net als bij 

de ZvC bleef de blootstelling aan behandeling met corticosteroïden gelijk [31,4%]. Het risico 

op een ziekenhuisopname was bij CU-patiënten onveranderd [20,0% na 5 jaar], terwijl het 

risico op een colectomie significant afnam van 7,5% in de groep 1991-1997 naar 4,1% in de 

groep 2006-2010. Deze daling bleek te berusten op een afname in chirurgie ten tijde van of 

vlak na de diagnosestelling [‘vroege colectomie’]. Een subanalyse naar het colectomie-risico 

ná zes maanden na diagnose toonde geen significant verschil tussen de groepen. Net als bij 

de ZvC doen deze conclusies vermoeden dat veranderingen in diagnosestelling en initiële 

behandeling een rol spelen. De rol van immunomodulatoren en anti-TNFα therapie is 

waarschijnlijk beperkt, gegeven de zeer kleine populatie CU-patiënten die al zo vroeg in het 

ziektebeloop aan deze middelen zijn blootgesteld. Net als bij de ZvC zagen we dat het 

cumulatieve corticosteroïden gebruik na het eerste ziektejaar afnam van een mediaan van 

114 dagen in de groep 1991-1998 naar 94 dagen in de groep 2006-2011. Opnieuw werd 

een significante associatie gevonden tussen het gebruik van immunomodulatoren en anti-

TNFα therapie en het risico op het stootkuur corticosteroïden. 



Samenvatting 

251 

 

   In de studie in Hoofdstuk 9 bestudeerden we de effectiviteit van infliximab [IFX] en 

adalimumab [ADA] in de dagelijkse praktijk bij de ZvC en beschreven we de resultaten van een 

vergelijkende effectiviteitsanalyse. Anti-TNFα preparaten worden steeds vaker ingezet, vooral 

bij patiënten met kenmerken van een ernstig ziektebeloop, zoals colonische of ileocolonische 

ziektelokalisatie, perianale ziekte, betrokkenheid van de bovenste tractus digestivus en een 

positieve rookstatus. Zowel IFX als ADA toonden een duurzame respons in de dagelijks praktijk 

met een corticosteroïd-vrije respons in 67,1% [IFX] en 70,1% [ADA] na vijf jaar behandeling 

in primaire responders. Er werd geen significant verschil gevonden in effectiviteit tussen beide 

middelen. Ongeveer de helft van de patiënten herstartte anti-TNFα therapie na initieel falen, 

waarbij een-derde duurzame respons liet zien op tweedelijns therapie, ongeacht de reden van 

het initiële falen. De meeste patiënten gebruikten anti-TNFα therapie in combinatie met 

immunomodulatoren [57,6% in het geval van IFX en 68,7% in het geval van ADA]. We vonden 

geen significant verschil in effectiviteit tussen patiënten op monotherapie in vergelijking met 

patiënten op combinatietherapie. Residuele confounding in deze analyses kan echter niet 

geheel worden uitgesloten, vanwege de sterkte associatie tussen combinatietherapie en ernst 

van de ziekte. Onze resultaten in dit hoofdstuk ondersteunen de aanname dat de keuze tussen 

IFX en ADA kan worden gemaakt op basis van individuele voorkeuren van de arts en de 

patiënt. 

Tot slot werden in Hoofdstuk 10 de conclusies van alle hoofdstukken besproken en in 

perspectief geplaatst. Allereerst werden de uitdagingen in epidemiologisch IBD-onderzoek 

besproken. Het belang van het kiezen van een geschikt studiedesign en een geschikte 

statistische benadering werd onderstreept, waarbij in retrospectief onderzoek naar de 

associatie tussen medicatie en uitkomstmaten vooral rekening moet worden gehouden met 

‘immune-time bias’. Voorts werden de gevolgen van de stijgende prevalentie van IBD 

besproken en enkele suggesties gedaan om de IBD-zorg toekomstbestendig te maken. Daarna 

werd uitgebreid stilgestaan bij de veranderingen in de behandelstrategie en de lange-termijn 

uitkomsten van IBD en werden enkele nieuwe behandelstrategieën besproken. Toekomstig 

IBD-onderzoek moet worden toegespitst op grote ‘real-world’ studies om antwoorden te 

krijgen op prangende vragen aangaande de beste behandelstrategie voor de individuele 

patiënt. 
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