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Nederlandse samenvatting

Axiale spondyloartritis (axSpA) is een chronische ontstekingsziekte van het 
bewegingsapparaat die zich met name uit in de lage rug en het bekken, specifiek de 
sacro-iliacale (SI) gewrichten.1 De ziekte begint vaak tussen het 20e en 30e levensjaar, 
en wordt gekenmerkt door lage rugpijn. Bij axSpA kunnen ook andere manifestaties 
optreden, zoals ontsteking van de perifere gewrichten en entheses (bindweefsel tussen 
pezen of ligamenten en bot). Daarnaast komen psoriasis en ontstekingen van darmen 
en ogen regelmatig voor.2 AxSpA wordt tegenwoordig als een spectrum van ziekte 
beschouwd, waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen een vorm mét structurele 
schade aan de SI-gewrichten op röntgenbeelden (radiologische axSpA of r-axSpA, 
voorheen ‘ankyloserende spondylitis’ genoemd) en een vorm zónder dergelijke schade 
op röntgenbeelden (niet-radiologische axSpA, nr-axSpA).3 De diagnose axSpA wordt 
meestal gesteld door de reumatoloog, die daarbij gebruik maakt van een combinatie 
van klinische manifestaties en aanvullende onderzoeken, zoals bloedonderzoek en 
beeldvorming (röntgen- en MRI-onderzoek van de SI-gewrichten). Na diagnose zijn er 
verschillende behandelopties.4 Non-farmacologische behandeling omvat onder andere 
patiënteducatie en fysiotherapie of oefentherapie. Farmacologische behandeling begint 
vaak met pijnstillers met ontstekingsremmende werking (‘non-steroidal anti-inflammatory 
drugs’, NSAIDs). Indien NSAIDs onvoldoende effect hebben en de ziekte actief is, kan 
worden overgegaan op biologische geneesmiddelen (‘biological disease-modifying 
antirheumatic drugs’, bDMARDs).4,5 Aangezien axSpA een chronische aandoening is 
die wordt gekenmerkt door een relatief jonge aanvangsleeftijd, met het risico op het 
ontwikkelen van onherstelbare schade en potentiële betrokkenheid van meerdere 
orgaansystemen, heeft deze ziekte grote impact op de patiënt en de maatschappij.

Perspectief van de patiënt
AxSpA heeft een substantiële invloed op het dagelijks leven van patiënten. Door de 
ontstekingen van het bewegingsapparaat ervaren patiënten pijn, stijfheid en moeheid, 
en wordt het fysiek functioneren belemmerd. Als gevolg van deze symptomen worden 
patiënten in hun dagelijkse activiteiten beperkt.6 Dit heeft ook gevolgen voor hun 
participatie in de maatschappij. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld aan hun rol 
binnen de familie, sociale relaties, werk en opleiding. Patiënten hechten een grote waarde 
aan de verschillende rollen die ze in de maatschappij (kunnen) aannemen, maar blijken 
ook veel beperkingen te ervaren bij het uitvoeren ervan.7,8 Eerdere studies toonden dat 
patiënten met axSpA minder vaak werkzaam zijn, zich vaker ziek moeten melden, en vaker 
arbeidsongeschikt worden.9-12 Dit kan belangrijke consequenties hebben voor de patiënt, 
zoals psychologische stress en (op de lange termijn) beperkte carrièremogelijkheden.13
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De relatie tussen een ziekte en het algehele functioneren (symptomen, activiteiten en 
participatie) is niet voor elke patiënt met de desbetreffende ziekte hetzelfde, maar wordt 
beïnvloed door de individuele context. Bij het schetsen van deze context wordt er een 
onderscheid wordt gemaakt tussen persoonlijke factoren, zoals geslacht of persoonlijkheid, 
en omgevingsfactoren, zoals het land waarin men woont en de daar geldende juridische en 
sociale regelingen of de financiële middelen die daar beschikbaar zijn voor zorg.14 Kennis 
over deze contextuele factoren, en de impact ervan op de verschillende aspecten van 
axSpA, is essentieel om de individuele patiënt de juiste behandeling en begeleiding te 
bieden. De laatste decennia is er dan ook in toenemende mate onderzoek gedaan naar 
contextuele factoren bij axSpA.

Ten slotte is het belangrijk om te realiseren dat axSpA is geassocieerd met verschillende 
andere aandoeningen (comorbiditeiten), en dat deze ook een belangrijke impact kunnen 
hebben op de patiënt.15-17 Bekende voorbeelden van comorbiditeiten van axSpA zijn 
cardiovasculaire aandoeningen en osteoporose.15 Recent is er ook aandacht voor depressie 
als mogelijke comorbiteit bij axSpA.16,18 Depressie en depressieve symptomen lijken vaker 
voor te komen bij patiënten met axSpA, en zijn geassocieerd met een verlaagd gevoel van 
psychologisch welbevinden en kwaliteit van leven in deze patiëntenpopulatie.19,20

Perspectief van de maatschappij
AxSpA heeft ook een substantiële impact op de maatschappij. Enerzijds is er een verlies 
van gezondheid, maar anderzijds zijn er ook belangrijke economische consequenties. 
Omdat axSpA een chronische aandoening is, zullen patiënten vaak levenslang behandeling 
ondergaan en regelmatig op controle komen bij zorgverleners, wat kan leiden tot hoge 
zorgkosten voor de maatschappij.21 De farmacologische behandeling met bDMARDs is 
effectief maar duur, met jaarlijkse kosten die variëren van €10.000 tot €15.000 per patiënt.22 
Hierbij moet de kanttekening worden geplaatst dat er de laatste jaren een geleidelijke 
prijsdaling van deze geneesmiddelen te zien is, die zich mogelijk voort zal zetten. AxSpA 
gaat daarnaast ook gepaard met kosten buiten de gezondheidszorg. De impact van de 
ziekte op het werk van de patiënt, resulterend in verminderde productiviteit op het werk, 
een hoger ziekteverzuim en meer arbeidsongeschiktheid, leidt tot additionele kosten voor 
de maatschappij. Eerdere studies lieten zien dat een belangrijk deel van de totale kosten 
van axSpA konden worden toegeschreven aan werk-gerelateerde verliezen.23-25

Bij het ontwikkelen en implementeren van nieuwe medische technologieën, bijvoorbeeld 
een nieuwe behandeling of een nieuwe diagnostische test, moet er een afweging worden 
gemaakt door beleidsmakers en betalende partijen: niet elke technologie kan worden 
vergoed, het budget voor de gezondheidszorg is immers eindig. Economische evaluaties, 
waarvan kosteneffectiviteitsanalyses als meest bekende voorbeeld, zijn een manier om 
de mogelijke gezondheidswinst van een technologie af te wegen tegen de kosten voor de 
maatschappij.26 Binnen axSpA hebben deze evaluaties zich vrijwel uitsluitend gericht op 

A
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medicatie, in het bijzonder de bDMARDs.27 Ondanks de toenemende interesse in vroege 
diagnose van axSpA, en de daarmee gepaard gaande risico’s van onder- en overdiagnose 
(en onder- en overbehandeling), is er nog weinig inzicht in de mogelijk gevolgen hiervan 
wat betreft gezondheid en kosten op de lange termijn.

Het doel van dit proefschrift was om verschillende gezondheidsuitkomsten en economische 
uitkomsten van axSpA te onderzoeken, en om deze te beschouwen vanuit het perspectief 
van een patiënt en/of de maatschappij.

Samenvatting van de studies in dit proefschrift

In hoofdstuk 2 hebben wij ons gericht op genderverschillen in diverse 
gezondheidsuitkomsten in r-axSpA. Het was bij aanvang van ons onderzoek reeds 
bekend dat gender (een persoonlijke contextuele factor) invloed kan hebben op 
gezondheidsuitkomsten in r-axSpA.28-31 Met name de constatering dat de progressie van 
structurele schade in de wervelkolom in mannen substantieel hoger was dan in vrouwen, 
was breed geaccepteerd.32-34 Echter, van veel andere gezondheidsuitkomsten waren slechts 
cross-sectionele studies of studies met een korte follow-up periode beschikbaar. Kennis 
over de verschillen in uitkomsten tussen mannen en vrouwen met axSpA zou inzicht kunnen 
bieden in het verloop van de ziekte, en uiteindelijk helpen om deze uitkomsten te verbeteren 
bij zowel mannen als vrouwen. Ons doel was om genderverschillen bij r-axSpA over een 
langere periode te onderzoeken. Voor onze studie gebruikten we data van de ‘Outcome 
in Ankylosing Spondylitis International Study’ (OASIS), een prospectieve cohortstudie. In 
OASIS zijn patiënten in Nederland, België en Frankrijk met r-axSpA gedurende 12 jaar 
systematisch opgevolgd. We onderzochten de verschillen tussen mannen en vrouwen, 
op baseline en longitudinaal. Bij de baselinemeting hadden mannelijke patiënten een 
significant lagere zelf-gerapporteerde ziekteactiviteit (Bath Ankylosing Spondylitis Disease 
Activity Index [BASDAI]: 3.2 vs 3.9) maar een hogere C-reactive protein (CRP)-waarde in 
het serum (19.5 vs 14.2) en meer radiologische schade aan de wervelkolom (modified 
Stoke Ankylosing Spondylitis Spine Score [mSASSS]: 13.8 vs 6.5). Bij de longitudinale 
analyse van verscheidene uitkomsten (ziekteactiviteit, fysiek functioneren, kwaliteit van 
leven en radiologische schade) waren er alleen genderverschillen in kwaliteit van leven 
en radiologische schade. Mannelijke patiënten hadden een betere kwaliteit van leven (AS 
Quality of Life score: B = −1.18, 95% betrouwbaarheidsinterval [95% BI] −2.17 tot −0.20), 
maar ook meer radiologische schade aan de wervelkolom (mSASSS: B = 8.24, 95% BI 
4.38 tot 12.09) over de tijd. Het genderverschil in kwaliteit van leven was onafhankelijk 
van andere factoren, zoals ziekteactiviteit, fysiek functioneren en radiologische schade. 
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Dit leidde tot onze hypothese dat dit met name werd veroorzaakt door genderverschillen 
in psychologische factoren, niet door biologische factoren.

In hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 hebben we ons gericht op depressie bij r-axSpA (‘comorbide 
depressie’). Voorafgaand aan ons onderzoek hadden verschillende studies reeds laten zien 
dat depressieve symptomen vaak voorkomen bij patiënten met axSpA, met een geschatte 
prevalentie van 11% tot 64% in verschillende studies.16 Het was echter onduidelijk welke 
factoren bijdragen aan deze depressieve symptomen, omdat eerdere studies zich met 
name hadden gericht op ziekte-gerelateerde factoren van r-axSpA, zoals pijn en fysiek 
functioneren.35-38 De rol van contextuele factoren, en zeker de onderlinge relatie tussen 
verschillende factoren, met betrekking tot comorbide depressie bij r-axSpA was grotendeels 
onduidelijk.39,40 In andere chronische aandoeningen was reeds gebleken dat de rol van 
contextuele factoren duidelijk groter was dan die van ziekte-gerelateerde factoren, en dit 
zou ook het geval kunnen zijn bij r-axspA.41,42 In hoofdstuk 3 was ons doel daarom om te 
exploreren welke factoren direct en indirect bijdragen aan depressie in r-axSpA, en om de 
onderlinge relaties tussen deze determinanten in kaart te brengen. We maakten hiervoor 
gebruik van ‘structural equation modelling’ (SEM), een methode om directe en indirecte 
relaties tussen variabelen te modelleren in één model. We hadden data tot onze beschikking 
van de ‘Social Participation in Ankylosing Spondylitis Study’ (SPASS), een cross-
sectioneel cohort van Nederlandse patiënten met r-axSpA. Eén op de vijf patiënten in deze 
patiëntenpopulatie bleek depressieve symptomen van dusdanige ernst te hebben dat er 
mogelijk sprake was van klinische depressie (score op depressie-subschaal van de Hospital 
Anxiety and Depression Scale [HADS-D] ≥ 8). Bij analyse van de mogelijke determinanten 
van depressie bleken meerdere contextuele factoren bij te dragen aan depressie: geslacht, 
werk, inkomen, participatie in sociale rollen en ‘mastery’ (de mate waarin de patiënt zich 
in controle voelt over zijn of haar leven en ziekte). Daar stond tegenover dat er slechts één 
ziekte-gerelateerde factor (zelf-gerapporteerde r-axSpA ziekteactiviteit) geassocieerd was 
met depressie, dat dit effect bovendien indirect verliep, en het ook nog om een relatief klein 
effect ging. Interessant was de observatie dat de persoonlijke contextuele factor ‘mastery’ 
een centrale rol innam in het model, als mediator van verschillende andere determinanten 
met elk een substantieel indirect effect op depressie. Deze observatie ondersteunt de 
focus in de huidige praktijk op het verbeteren van de zelfmanagementvaardigheden van 
patiënten met r-axSpA.

Het verhoogde risico op comorbide depressie zoals bij axSpA is ook geobserveerd 
in andere ontstekingsziekten. Bovendien worden er in sommige depressieve patiënten 
zonder r-axSpA of een andere aandoening ook verhoogde ontstekingswaarden in het 
bloed gezien.43-46 In laatstgenoemde groep, vaak met een depressie resistent voor 
conventionele antidepressieve therapie, blijkt in studieverband het gebruik van bDMARDs 
de depressieve symptomen te verbeteren.47 Dit heeft geleid tot de ‘inflammatory 

A
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hypothesis of depression’, waarbij men vermoedt dat ontsteking een causale rol kan 
spelen bij depressie (‘inflammatoire depressie’).48 Ten tijde van ons onderzoek was het 
onduidelijk of deze bevindingen geëxtrapoleerd kunnen worden naar axSpA. Vanuit 
klinisch oogpunt zou het relevant zijn om te weten of het gebruik van een bDMARD 
bij axSpA met comorbide depressie niet alleen de symptomen van axSpA zou 
verbeteren, maar óók de depressieve symptomen. Indien dit het geval is, zou het vanuit 
pathofysiologisch oogpunt interessant zijn om te weten welk mechanisme hieraan ten 
grondslag ligt. Komt een dergelijke verbetering van depressieve symptomen bij gebruik 
van bDMARDs alleen door een verbetering in axSpA symptomen, of speelt de afname 
van ontsteking ook een rol (onafhankelijk van een verbetering in axSpA symptomen)? 
Het laatste zou suggereren dat comorbide depressie bij axSpA niet louter secundair is, 
maar dat beide eenzelfde pathofysiologie delen. In hoofdstuk 4 hebben we onderzocht 
of het gebruik van de bDMARD infliximab, in vergelijking met placebo, is geassocieerd 
met een afname van depressieve symptomen, en welke factoren een dergelijke afname 
verklaren. Voor deze studie gebruikten we data van een subgroep van patiënten die 
deelnamen aan een groter gerandomiseerd en placebo-gecontroleerd onderzoek naar 
het effect van infliximab op r-axSpA (‘Ankylosing Spondylitis Study for the Evaluation of 
Recombinant Infliximab Therapy’, ASSERT). Patiënten met actieve r-axSpA ontvingen 
gedurende 24 weken infliximab of placebo, gevolgd door infliximab in alle patiënten 
gedurende 30 weken. Bij aanvang van de studie had 52% van de patiënten depressieve 
symptomen van dusdanige ernst dat er mogelijk sprake was van klinische depressie. Na 
24 weken was de ernst van depressieve symptomen in de infliximab-groep significant 
sterker afgenomen dan in de placebogroep (Center for Epidemiological Studies 
Depression [CES-D] schaal: B = −6.63, 95% BI −13.35 tot 0.09). Uit de analyses bleek 
dat dit effect grotendeels te verklaren was door de verbetering in de symptomen van 
r-axSpA, en waren er geen aanwijzingen voor een directe bijdrage van ontsteking aan 
de verbetering van depressieve symptomen. Na 54 weken, toen alle patiënten minstens 
30 weken infliximab hadden ontvangen, had 20–25% patiënten nog steeds depressieve 
symptomen passend bij een mogelijke depressie. Alhoewel infliximab (en mogelijk andere 
bDMARDs) depressieve symptomen dus lijken te verbeteren bij patiënten met actieve 
r-axSpA, ervaren waarschijnlijk niet alle patiënten dit effect.

In hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 onderzochten we de impact van r-axSpA op uitkomsten 
gerelateerd aan werk. Eerdere studies hadden laten zien dat ziekteverzuim in patiënten 
met r-axSpA hoger was dan in de algemene bevolking.9,49 Echter, er was een gebrek aan 
studies die ziekteverzuim over de tijd hadden bestudeerd. Ook was de rol van contextuele 
factoren bij ziekteverzuim van patiënten met r-axSpA grotendeels onbekend. In hoofdstuk 
5 hebben we ons daarom gericht op het optreden van ziekteverzuim door r-axSpA over een 
langere periode van 6 tot 12 jaar, en op de mogelijke factoren die een eerste of terugkerend 

WebersCasper_binnenwerk_final.indd   246WebersCasper_binnenwerk_final.indd   246 20/04/2021   12:2720/04/2021   12:27



247

Nederlandse samenvatting

ziekteverzuim voorspellen. Voor onze analyse maakten we gebruik van een longitudinaal 
cohort van patiënten met r-axSpA (OASIS). Gedurende een periode van maximaal 12 jaar 
bleek 63% van de patiënten ten minste één keer te verzuimen vanwege r-axSpA, en 45% 
van de patiënten rapporteerde terugkerend ziekteverzuim. Ziektegerelateerde factoren, 
namelijk ziekteactiviteit en fysiek functioneren, en comorbiditeiten bleken voorspellers van 
ziekteverzuim, maar alléén in patiënten met een laag opleidingsniveau: er was sprake van 
effectmodificatie door opleidingsniveau. Daarnaast bleek ziekteverzuim gedurende het 
eerste jaar een belangrijke en onafhankelijke voorspeller voor toekomstig ziekteverzuim in 
alle patiënten (odds ratio [OR] varieerde van 2.62 tot 8.37 in verschillende modellen, alle p < 
0.05). Opvallend genoeg was het type werk, dat we hadden gecategoriseerd als werk van 
‘witte boorden’ of ‘blauwe boorden’ op basis van de fysieke werkbelasting, niet geassocieerd 
met ziekteverzuim. Opleidingsniveau speelde dus wel een rol bij ziekteverzuim, maar het 
type werk niet. Onze hypothese was dat opleidingsniveau niet alleen een surrogaat is voor 
de werkomgeving, maar ook een weerspiegeling is van de efficiëntie van het omgaan 
met stressfactoren gerelateerd aan ziekte en werk (coping). Dergelijke coping is mogelijk 
belangrijker dan de werkomgeving in het kader van ziekteverzuim. We concludeerden dat 
ziekteverzuim zelf een signaal is voor de noodzaak voor ondersteuning van de patiënt met 
r-axSpA om toekomstig ziekteverzuim te voorkomen.

Eerder Nederlands onderzoek had ook laten zien dat patiënten met r-axSpA minder 
vaak betaald werk hadden dan de algemene bevolking.49 Deze studie was echter uitgevoerd 
voordat bDMARDs beschikbaar kwamen, waarvan is gebleken dat ze tot een substantiële 
verbetering van de symptomen van r-axSpA kunnen leiden. In hoofdstuk 6 hadden we dan 
ook als doel om te onderzoeken of patiënten met r-axspA in een periode ná de introductie 
van de bDMARDs nog steeds minder vaak werk hadden dan de algemene bevolking. 
Daarnaast waren we geïnteresseerd of ‘mastery’, een persoonlijke factor die hierboven 
reeds werd beschreven (zie samenvatting van hoofdstuk 3), geassocieerd was met werk 
in patiënten met r-axSpA en in een controlegroep zonder r-axSpA. We maakten gebruik van 
een Nederlands cross-sectioneel cohort (SPASS), gevormd door patiënten met r-axSpA en 
een controlegroep zonder r-axspA. Patiënten bleek minder vaak betaald werk te hebben 
dan de controles. De verhouding tussen het percentage werkenden in de patiëntengroep 
en de controlegroep, gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht en opleidingsniveau, was lager 
dan 1 (standardized employment ratio [SER] = 0.83, 95% BI 0.69 tot 0.98). Dit was met 
name het geval in patiënten met een langere symptoomduur en hogere zelfgerapporteerde 
ziekteactiviteit. Analyse van de rol van ‘mastery’ toonde dat deze factor geassocieerd was 
met het hebben van werk in patiënten met een laag opleidingsniveau (incidence rate ratio 
[IRR] = 1.04, 95% BI 1.01 tot 1.08), maar niet in controles. Onze verklaring hiervoor was dat 
patiënten met een chronische ziekte mogelijk kwetsbaarder zijn voor het effect van een 
lagere ‘mastery’. Opvallend was dat het verschil in de percentages werkzame patiënten en 
werkzame controles – dit was 14% lager in de patiënten – van vergelijkbare grootte was als 
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in de vroegere studie (toen er geen bDMARDs beschikbaar waren). Verdere vergelijking met 
deze eerdere studie, die zo’n 15 jaar eerder had plaatsgevonden, liet zien dat het absolute 
percentage werkenden was toegenomen in zowel patiënten als de algemene bevolking. 
Deze trend, in combinatie met de toenemende druk op het arbeidsproces in tijden van 
soberheid, verklaart mogelijk waarom patiënten nog steeds minder vaak werkzaam waren 
in onze studie.

In onderzoek naar medische behandelingen is het meten van het construct ‘gezondheid’ 
vaak essentieel, maar ook heel moeilijk. Traditionele methoden om de effectiviteit van 
behandeling te meten zijn vaak gebaseerd op het meten van (veranderingen in) symptomen 
of algehele ‘gezondheid’, waarbij het effect wordt uitgedrukt in een non-monetaire waarde. 
Een alternatieve benadering is de contingente-waarderingsmethode, waarbij een dergelijk 
effect in een monetaire waarde wordt uitgedrukt.50 Een veelgebruikte vorm van deze 
methode is ‘willingness-to-pay’ (WTP): door patiënten te vragen hoeveel ze hypothetisch 
bereid zijn om te betalen voor een bepaalde behandeling, wordt het effect van deze 
behandeling gewaardeerd in monetaire eenheden.50-52 De resultaten van WTP-studies 
kunnen worden vergeleken tussen verschillende ziekten, en gebruikt worden als input 
voor economische evaluaties. In axSpA was een dergelijke methode weinig toegepast, 
en nog helemaal niet bij moderne behandelingen. In hoofdstuk 7 hebben wij een WTP-
studie uitgevoerd bij patiënten met r-axSpA, die reeds enige tijd de bDMARD infliximab 
hadden gebruikt. Deze patiënten werd gevraagd of, en zo ja, hoeveel zij hypothetisch bereid 
waren zelf te betalen voor het voortzetten van deze behandeling. Daarnaast wilden we 
ook kijken welke factoren geassocieerd waren met de bereidheid om te betalen, en de 
hoogte van het bedrag. We gebruikten data van een Europese open-label voortzetting 
(‘European Ankylosing Spondylitis Infliximab Cohort’, EASIC) van de hierboven reeds 
beschreven studie van infliximab in r-axSpA (ASSERT). In deze studiepopulatie bleek 
74% van de patiënten bereid om te betalen voor het voortzetten van de behandeling met 
infliximab. Het gemiddelde bedrag dat men hypothetisch bereid was om te betalen was 
€275 per gift (dit was 11% van de marktprijs van infliximab op dat moment). Als patiënten 
niet bereid waren om te betalen, was dit meestal om persoonlijke financiële redenen, en 
niet omdat zij het medicijn geen persoonlijke bijdrage waard vonden. Het optreden van een 
behandeleffect verlaagde de kans dat men geheel niet wilde betalen (OR = 0.14, 95% BI 
0.03 tot 0.71) en verhoogde het bedrag dat men bereid was om te betalen (exp(β) = 3.32, 
95% BI 1.44 tot 7.69). Het woonland bleek bovendien geassocieerd met de bereidheid om 
te betalen, maar niet de hoogte van het bedrag. Met betrekking tot laatstgenoemde was 
onze hypothese dat dit verklaard kon worden door verschillen tussen landen qua beleid 
omtrent de financiering van de gezondheidszorg. Deze hypothese werd gesteund door onze 
observatie dat patiënten woonachtig in landen waarin een eigen bijdrage voor zorg niet 
gebruikelijk was, ook vaker niet bereid waren om te betalen. De WTP-methode bevestigde 
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de waarde van de voordelen van infliximab voor patiënten, maar leek ook te suggereren 
dat de prijs van deze middelen op dat moment te hoog was.

In hoofdstuk 8 richtten we ons op de kosteneffectiviteit van verschillende diagnostische 
algoritmes voor axSpA. Het tijdig herkennen en diagnosticeren van axSpA door verwijzers 
en reumatologen is een uitdaging. AxSpA kent dan ook een zogeheten ‘delay in diagnosis’: 
vaak verstrijken er meerdere jaren tussen de aanvang van de eerste symptomen, en het 
vaststellen van de diagnose.53 Tijdig behandelen van axSpA gaat gepaard met meerdere 
voordelen voor zowel de patiënt als de maatschappij, en de laatste decennia is er dan 
ook veel onderzoek verricht naar het verminderen van dit ‘delay’. Hier staat tegenover 
dat er bij vroegdiagnose ook een risico is op overdiagnose. Met name sinds de recente 
introductie van het concept ‘axSpA’, met erkenning van het niet-radiologische fenotype 
(nr-axSpA), is een voortdurende discussie gaande over de risico’s van overdiagnose en 
overbehandeling. Voorafgaand aan ons onderzoek waren er drie diagnostische algoritmes 
ontwikkeld om de reumatoloog te ondersteunen bij het stellen van de diagnose: het 
Berlijn algoritme (BER) en Modificaties 1 (M1) en 2 (M2).54,55 Deze algoritmes bevatten 
een combinatie van klinische symptomen en aanvullende onderzoeken. De diagnostische 
parameters van deze algoritmes, zoals de sensitiviteit en specificiteit, waren reeds bekend 
en het meest sensitieve algoritme (M2) werd aanbevolen door de experts.55 Echter, de 
gezondheidseconomische consequenties voor de lange termijn van het implementeren van 
deze algoritmes waren nog niet onderzocht. Geen van deze algoritmes bleek perfect, en het 
gebruik ervan zou kunnen resulteren in onder- en overdiagnose van axSpA, gepaard gaand 
met over- en onderbehandeling. Onderbehandeling van axSpA leidt tot gemiste kansen 
op tijdige behandeling en het verminderen van de ziektelast. Overbehandeling van axSpA 
leidt tot onnodige inzet van dure geneesmiddelen en tot vermijdbare bijwerkingen. Het 
was dan ook de vraag of het M2 algoritme nog steeds de voorkeur zou verdienen als deze 
consequenties op lange termijn werden meegenomen. Ons primaire doel was daarom om 
de kosteneffectiviteit van deze drie diagnostische algoritmes voor axSpA te onderzoeken 
in de Nederlandse setting, over een tijdshorizon van 60 jaar. Daarnaast wilden we weten 
wat de waarde was van een perfecte diagnose, om te tonen wat de winst in kwaliteit 
van leven en kosten zouden zijn indien er geen onder- of overdiagnose op zou treden. 
Ten slotte onderzochten we de waarde van het erkennen van de nr-axSpA (vergeleken 
met het niet erkennen of behandelen van nr-axSpA), om de additionele waarde van dit 
concept – de niet-radiologische vorm van axSpA – aan te tonen. We ontwikkelden een 
gezondheidseconomisch model dat de kosten en effecten (uitgedrukt in ‘quality-adjusted 
life-years’ of QALYs) van incorrecte diagnose en behandeling op lange termijn begroot, 
in een hypothetische patiëntenpopulatie verwezen naar de reumatoloog vanwege een 
verdenking van axSpA. Deze populatie bestond uit een mix van patiënten met axSpA en 
patiënten met chronische lage rugpijn zonder axSpA. Op basis van ons model was het 

A

WebersCasper_binnenwerk_final.indd   249WebersCasper_binnenwerk_final.indd   249 20/04/2021   12:2720/04/2021   12:27



250

Addendum

meest sensitieve algoritme (M2) kosteneffectief in vergelijking met het meest specifieke 
algoritme (BER) en M1, ongeacht het gekozen perspectief: het maatschappelijke ‘net 
monetary benefit’ (NMB) van zowel BER als M1 was lager dan dat van M2 (incrementeel 
NMB: −€7412 voor BER vs M2, −€2569 voor M1 vs M2). Bovendien bleek het erkennen van 
nr-axSpA ook kosteneffectief, aangezien het tot meer QALYs en minder kosten leidde dan 
het niet erkennen of behandelen van nr-axSpA. Ten slotte bleek dat, in vergelijking met het 
optimale beschikbare algoritme (M2), een perfecte diagnose bijna €7500 per patiënt meer 
mocht kosten om nog steeds kosteneffectief te zijn. Deze studie toonde dat inzicht in de 
impact van diagnose op gezondheid en kosten belangrijk is. Onze belangrijkste conclusie 
was dat er financiële ruimte lijkt te zijn om de diagnose van axSpA verder te verbeteren.

Er zijn verschillende partijen betrokken bij de zorg voor axSpA, elk met hun eigen perspectief 
en hun eigen behoeften. Het is wenselijk dat patiënten met axSpA, en SpA in het algemeen, 
betrokken worden bij de medische besluitvorming en inzicht hebben in hun gezondheid.56 
Dit vereist dat ze, op een voor hen begrijpelijke wijze, geïnformeerd zijn over het verloop van 
hun ziekte. Er wordt verwacht dat zorgverleners geïndividualiseerde zorg verlenen, daarbij 
rekening houdend met de context van de patiënt, en deze zorg richten op uitkomsten die 
belangrijk zijn voor patiënten.4,56 Dit vereist het regelmatig en gepersonaliseerd monitoren 
van relevant uitkomsten met behulp van gevalideerde instrumenten.57 De maatschappij en 
betalende partijen hebben vooral behoefte aan transparantie over uitkomsten, veiligheid 
en efficiëntie, en minimalisatie van onnodige praktijkvariatie. Dit vereist mogelijkheden 
om dergelijke gegevens te kunnen verzamelen in de dagelijkse praktijk en deze te kunnen 
vergelijken tussen centra (benchmarking). Met deze verschillende perspectieven in het 
achterhoofd, hebben we ons in hoofdstuk 9 gericht op de ontwikkeling en implementatie 
van een ziekte-specifiek register voor SpA (‘SpA-Net’). Over een periode van enkele jaren 
werd SpA-Net geconceptualiseerd, ontwikkeld, getest en in de praktijk geïmplementeerd in 
5 centra in Nederland. Het systeem is opgezet als een gezondheids- en kwaliteitsregister, 
en geïntegreerd in de dagelijkse reumatologiepraktijk als elektronisch patiëntendossier. 
Patiënten hebben op afstand ook toegang tot het systeem, en kunnen het gebruiken 
om inzicht te krijgen in hun ziekte en om vragenlijsten in te vullen. Hierbij is aandacht 
besteed aan het grafisch weergeven van gegevens op een begrijpelijke wijze. Ook zijn er 
mogelijkheden ingebouwd om een select aantal uitkomsten tussen deelnemende centra 
te vergelijken. In februari 2019, 3 jaar na de lancering, waren inmiddels meer dan 1.000 
patiënten geïncludeerd. De bruikbaarheid en aanvaardbaarheid van SpA-Net, inclusief 
de gebruikstevredenheid, werd onderzocht met semi-gestructureerde interviews in 
focusgroepen van patiënten, en in groepsinterviews met zorgverleners. Verschillende 
potentiële barrières tegen het succesvol gebruik van SpA-Net werden geïdentificeerd. 
Zowel de patiënten als zorgverleners beschouwden SpA-Net als geschikt voor gebruik en 
een waardevolle aanvulling in de dagelijkse praktijk.
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Samenvatting van de algemene discussie

In hoofdstuk 10 zijn de resultaten van dit proefschrift uitgebreid besproken in de context van 
de huidige literatuur en kennis over de verschillende onderwerpen, vanuit het perspectief 
van de patiënt en de maatschappij. Hieronder volgt een samenvatting van deze discussie.

Perspectief van de patiënt
Vanuit het perspectief van de patiënt was deze discussie met name gericht op het thema 
van mentale gezondheid en psychiatrische comorbiditeit bij axSpA, in het bijzonder 
depressie en depressieve symptomen. Hierbij kwamen de volgende aspecten aan bod: 
de uitdaging van het meten van depressieve symptomen bij axSpA, de rol van contextuele 
factoren bij comorbide depressie (met name ‘mastery’), en ontsteking als mogelijk causale 
factor van comorbide depressie.

Een belangrijke vraag bij onderzoek naar comorbide depressie is wellicht in hoeverre 
we meten wat we denken te meten. Onderzoek naar comorbide depressie gebeurt 
meestal met screeningsinstrumenten in de vorm van vragenlijsten. Los van het feit dat 
screeningsinstrumenten in algemene zin niet als diagnostisch middel bedoeld zijn, zijn 
er ook specifieke problemen van het gebruik van dergelijke instrumenten bij axSpA. Zo 
is er overlap tussen de symptomen van axSpA en die van depressie (zoals moeheid, 
slaapproblemen), wat bijdraagt op het risico op misclassificatie van depressie bij het 
gebruik van dergelijke screeningsinstrumenten. Verschillende screeningsinstrumenten 
voor depressie hebben subschalen, die mogelijk inzicht bieden in bovengenoemde 
overlap, maar de validiteit en betrouwbaarheid van deze subschalen zijn niet altijd goed 
onderzocht.58,59 Om misclassificatie te beperken hebben we ons in onze studies (hoofdstuk 
3 en hoofdstuk 4) vooral gericht op de mate van depressieve symptomen, en niet op 
mogelijke aan- of afwezigheid van depressie. Ook vanuit klinisch oogpunt vonden wij dit 
een betere keuze (voor een patiënt kan er sprake zijn van relevante depressieve symptomen 
zonder klinische depressie). Bovendien hebben we in onze SEM-analyse (hoofdstuk 3) niet 
de directe HADS-D score gebruikt als maat voor depressieve symptomen, maar een latente 
factor ‘depressie’ gegenereerd op basis van de individuele vragen van de HADS-D, die 
het depressie-construct beter reflecteert. Het alternatief voor een screeningsinstrument, 
namelijk een klinische diagnose van depressie door een specialist, gaat ook gepaard met 
mogelijke nadelen. Onderzoek naar depressie bij axSpA wordt ook bemoeilijkt door de 
waarschijnlijk bidirectionele relatie tussen beide, waardoor de daadwerkelijke aard van een 
geobserveerde associatie tussen beide onzeker is. Dit probleem wordt ingewikkelder als 
we ons realiseren dat de affectieve staat van een patiënt (bijvoorbeeld de aanwezigheid 
van sombere gevoelens) waarschijnlijk ook invloed heeft op hoe hij of zij de ziekte axSpA 
ervaart.60-63 Veel relevante uitkomsten van axSpA meten we met patiënt-gerapporteerde 
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uitkomstmaten, die dus minder bruikbaar zullen zijn bij onderzoek naar depressie als blijkt 
dat ze worden verstoord door depressieve symptomen.

Als we kijken naar mogelijke determinanten van depressie bij axSpA, blijken contextuele 
factoren een belangrijke rollen te vervullen. Met name ‘mastery’ lijkt hierin centraal te staan 
(hoofdstuk 3). Het gevoel van mastery (een term die zich in deze context lastig lijkt te 
vertalen naar het Nederlands) wordt gedefinieerd als de mate waarin men zich in controle 
voelt over het leven. Mastery staat sinds de jaren 70 van de vorige eeuw bekend als een 
belangrijke persoonlijke bron voor effectieve coping (omgaan met problemen en stress).64,65 
Naar aanleiding van onze bevindingen zou een vervolgvraag kunnen zijn of het verbeteren 
van het gevoel van mastery een manier zou kunnen zijn om depressieve symptomen bij 
axSpA te bestrijden. Indien dit het geval is, zou aan drie voorwaarden moeten worden 
voldaan. Ten eerste zou mastery niet een stabiele persoonlijkheidstrek moeten zijn, maar 
een factor die kan veranderen over de tijd. Op basis van literatuuronderzoek bleek dit het 
geval te zijn: mastery kent een globaal verloop gedurende het leven met een piek rond 
de middelbare leeftijd, en lijkt daarnaast ook op kortere termijn te kunnen veranderen 
bij bepaalde gebeurtenissen.66-68 Ten tweede zou mastery niet alleen veranderlijk, maar 
ook op een bewuste manier te veranderen moeten zijn, door een interventie. Hiervoor 
bleek weinig bewijs te bestaan, en al helemaal niet binnen axSpA. Veel studies binnen 
dit onderzoeksveld hebben zich gericht op zelfeffectiviteit, een construct dat gerelateerd 
is aan mastery. Er zijn aanwijzingen dat zelfmanagementprogramma’s en cognitieve 
gedragstherapie kunnen leiden tot verbetering van zelfeffectiviteit bij reumatische 
aandoeningen.69-71 Echter, het is onzeker of mastery op eenzelfde wijze zou verbeteren. 
Ten derde zou een bewuste verbetering van mastery ook moeten leiden tot een verbetering 
van depressieve symptomen. De studies die naar mastery of zelfeffectiviteit kijken bij 
reumatische aandoeningen, hebben vaak ook naar depressie gekeken.70,72,73 Echter, de 
relatie tussen beide werd nog niet onderzocht in dergelijke studies. Verder onderzoek 
hiernaar is dus aangewezen. Daar komt nog bij dat het grootste deel van het onderzoek 
naar comorbide depressie is uitgevoerd bij andere reumatische aandoeningen dan axSpA. 
Waarschijnlijk zijn de bevindingen van deze studies ook van toepassing op axSpA, maar 
dat zou nog bevestigd moeten worden.

Ten slotte is er steeds meer onderzoek naar de rol van ontsteking bij comorbide 
depressie. In hoeverre is er bewijs voor ‘inflammatoire depressie’ bij reumatologische 
aandoeningen? Basaal en translationeel onderzoek in populaties zonder reumatologische 
aandoeningen heeft laten zien via welke mechanismen perifere inflammatie zou kunnen 
leiden tot centrale inflammatie, gevolgd door veranderingen in neurotransmitters en 
neuronale circuits met uiteindelijk symptomen passend bij een depressieve stoornis.48 
Biomarkeronderzoek in populaties zonder reumatologische aandoeningen en in populaties 
met reumatologische aandoeningen heeft associaties tussen perifere inflammatoire 
biomarkers en depressieve symptomen getoond.16,74,75 Ook zijn er klinische observaties 

WebersCasper_binnenwerk_final.indd   252WebersCasper_binnenwerk_final.indd   252 20/04/2021   12:2720/04/2021   12:27



253

Nederlandse samenvatting

die een link tussen inflammatie en depressie ondersteunen. De manifestaties van 
centrale inflammatie op neurotransmitters en neuronale circuits ondermijnen de 
werking van conventionele antidepressiva. Deze medicijnen werken dan ook minder 
goed bij personen met depressie en verhoogde inflammatieparameters (zonder 
reumatologische aandoening).76,77 Bij patiënten met reumatologische aandoeningen is 
dit helaas onvoldoende onderzocht. Bovendien zijn er ook observaties die het idee van 
de ‘inflammatoire depressie’ bij reumatologische aandoeningen lijken te ontkrachten. 
Zo blijken patiënten met een reumatologische aandoening en comorbide depressieve 
symptomen minder effect te ervaren van bDMARDs wat betreft symptomen van de 
reumatologische aandoening (zoals pijn en fysiek functioneren), ondanks een duidelijke 
afname van inflammatieparameters.62,63,78-80 Ook onze studie (hoofdstuk 4) toonde geen 
aanwijzingen voor een link tussen inflammatie en depressieve symptomen bij axSpA. Dit 
betekent niet dat een dergelijke link niet bestaat. Allereerst is depressie een heterogene 
aandoening, waar mogelijk verschillende mechanismen aan ten grondslag liggen.81 Onze 
studiepopulatie was te klein om naar verschillende subgroepen – met verschillende 
pathofysiologische mechanismen van depressieve symptomen – te kijken. Bovendien 
lijkt het waarschijnlijk dat er sprake is van een combinatie van factoren, dus niet of-of, maar 
zowel de impact van axSpA-symptomen op psychologisch welbevinden als een direct 
effect van inflammatie. Daarnaast gebruikten we alleen CRP als marker voor inflammatie. 
Wellicht zijn andere inflammatieparameters meer geschikt voor onderzoek naar comorbide 
depressie bij reumatologische aandoeningen.

Perspectief van de maatschappij
Vanuit het maatschappelijk perspectief richtte de discussie zich op twee thema’s: (1) het 
meten en waarderen van productiviteit (werk) en (2) economische evaluaties en diagnose 
van axSpA.

Het meten en waarderen van productiviteit
De bespreking van productiviteit in deze thesis richtte zich specifiek op betaald werk. Bij 
ziekte kan de productiviteit afnemen als gevolg van absenteïsme (afwezigheid van het werk, 
dus ziekmelding of arbeidsongeschiktheid) en presenteïsme (verminderde productiviteit 
terwijl men werkt). Er zijn verschillende uitdagingen rondom het meten van veranderingen 
in productiviteit. Vrijwel altijd wordt voor dergelijke metingen gebruik gemaakt van 
vragenlijsten, waarmee men probeert in te schatten hoeveel werkuren er verloren zijn 
gegaan door absenteïsme en presenteïsme. Deze instrumenten verschillen echter in de 
benadering en het soort vragen dat ze gebruiken, en daarmee ook in de resultaten.82,83 
In onze studie naar ziekteverzuim bij r-axSpA (hoofdstuk 5) werd patiënten gevraagd 
om aan te geven of en zo ja, hoe lang (open vraag), ze afwezig waren geweest van hun 
werk als gevolg van hun ziekte. Een dergelijke vraagstelling gaat gepaard met meerdere 
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kanttekeningen. Allereerst is het de vraag in hoeverre patiënten kunnen inschatten 
of afwezigheid van werk ziektegerelateerd is of niet. Daarnaast bleek de open vraag 
betreffende de lengte van het ziekteverzuim te leiden tot wijd uiteenlopende antwoorden, 
die soms ook niet duidelijk te interpreteren waren, of zelfs implausibel. Naast dit soort 
uitdagingen omtrent de inhoud en formulering van werkgerelateerde vragenlijsten, is er een 
risico van herinneringsbias (‘recall bias’). Patiënten kunnen zich gebeurtenissen van weken 
of maanden geleden niet altijd meer herinneren, of hechten (onbewust) meer waarde aan 
bepaalde herinneringen en zijn geneigd deze beter te rapporteren.84-86

De volgende stap is het waarderen van de gemeten veranderingen in productiviteit. 
Er zijn twee gebruikelijke methoden hiervoor, namelijk de ‘frictiekostenmethode’ en 
de ‘human capital methode’. Waar de eerstgenoemde methode bij de waardering van 
productiviteitsverliezen ervan uitgaat dat een afwezige werknemer na een bepaalde periode 
wordt vervangen (en dat de productiviteitskosten dan eindigen), is dit bij laatstgenoemde 
niet het geval. Ondanks veel discussie is er nog geen internationale consensus over de 
beste methode.87,88 De Nederlandse richtlijn voor economische evaluaties adviseert de 
frictiekostenmethode.89 Daarnaast spelen er andere uitdagingen bij de waardering van 
veranderingen in productiviteit. Zo is het onzeker in hoeverre verloren werkuren van een 
individuele werknemer één-op-één te vertalen zijn naar een productiviteitsverlies voor 
de maatschappij. Factoren zoals het werken in teamverband, de beschikbaarheid van 
geschikte vervanging en de tijdsgevoeligheid van het werk (urgentie/deadlines) bepalen 
ook in hoeverre er uiteindelijk productiviteitsverlies optreedt.90 Enerzijds kan de afwezigheid 
van een werknemer ook de productiviteit van andere werknemers verminderen (‘multiplier’ 
effect). Anderzijds kunnen collega’s juist vaak taken overnemen van afwezige of minder 
productieve werknemers (compensatiemechanismen). Tijdsverlies leidt dus niet per se 
tot productiviteitsverlies.

Bovenstaande uitdagingen rondom het meten en waarderen van veranderingen in 
productiviteit hebben ook een rol gespeeld bij onze kosteneffectiviteitsanalyse van de 
diagnose van axSpA (hoofdstuk 8). In de hoofdanalyse van deze studie werden alleen 
verliezen door absenteïsme meegenomen, en in een sensitiviteitsanalyse ook verliezen 
als gevolg van presenteïsme. In het SPondyloArthritis Caught Early (SPACE) cohort, de 
belangrijkste databron voor werk in onze studie, heeft men de Work Productivity and 
Activity Impairment Questionnaire (WPAI) gebruikt voor het meten van productiviteit. De 
WPAI vraagt patiënten naar de impact van ziekte op werk in de afgelopen 7 dagen. Omdat 
we alleen de baseline data tot onze beschikking hadden, moesten we aannemen dat deze 
periode van 7 dagen representatief was voor een langere periode. Bovendien gingen we er 
bij het bepalen van de mate van presenteïsme van uit dat de ziekte normaliter geen impact 
had tijdens het werken. Dit kan hebben geleid tot een overschatting van presenteïsme, 
en de sensitiviteitsanalyse mét presenteïsme kan daarom worden beschouwd als een 
‘worst case scenario’. Overigens waren de resultaten in dit scenario vergelijkbaar met die 
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van de hoofdanalyse. Ook wat betreft het percentage patiënten met axSpA of chronische 
lage rugpijn dat betaald werk had, moesten we aannames doen. Zo deden we, bij gebrek 
aan data of ondersteunende literatuur, de aanname dat de kans op het hebben van 
betaald werk vergelijkbaar was in alle patiënten, onafhankelijk of ze correct of incorrect 
gediagnosticeerd waren. Ook bij het waarderen van de productiviteitsverliezen in monetaire 
waarde waren er uitdagingen voor onze studie. Om praktische redenen presenteerden we 
de resultaten van zowel de frictiekostenmethode als de human capital methode. Voor de 
frictiekostenmethode moesten we bovendien extra aannames doen omtrent het optreden 
van langdurig absenteïsme, omdat dit (deels) niet mee zou tellen indien een werknemer na 
enige tijd vervangen zou zijn. Ook zijn we ervan uitgegaan dat een verloren werkuur qua 
maatschappelijke kosten gelijk staat aan een gemiddeld uurloon, en hebben we mogelijke 
‘multipliers’ en compensatiemechanismen dus niet meegenomen.

Economische evaluaties en diagnose van axSpA
De bespreking van economische evaluaties en diagnose van axSpA in deze thesis 
richtte zich eerst op het concept van de vroege economische evaluatie. Vervolgens 
werd besproken hoe de diagnose van axSpA kan worden verbeterd, en welke rol (vroege) 
economische evaluaties hierbij kunnen spelen.

Economische evaluaties, zoals hierboven geïntroduceerd, zijn bedoeld om nieuwe 
medische technologieën te beoordelen door de voordelen voor gezondheid af te wegen 
tegen de (mogelijk hogere) kosten, en worden vaak uitgevoerd voor technologieën die zo 
goed als klaar zijn voor het gebruik in de dagelijkse praktijk.91 De vroege economische 
evaluatie daarentegen richt zich op technologieën die nog in ontwikkeling zijn. Door 
in een vroeger stadium de mogelijke voor- en nadelen (in termen van kosten en 
gezondheidseffecten) van een nieuwe technologie in te schatten, kan de potentiële 
waarde – of het gebrek daaraan – worden bepaald. Zo kan tijdig worden besloten in welke 
technologieën te investeren en, wellicht nog belangrijker, of het ontwikkelingsproces moet 
worden aangepast.92,93 Bovendien kan vroege economische evaluatie beschouwd worden 
als een iteratief proces, omdat de evaluatie herhaald kan worden als er meer informatie 
beschikbaar wordt.92,94-96

Een veelgebruikte methode voor vroege economische evaluatie is de ‘headroom’ 
methode.97 Hiermee wordt bepaald hoeveel een technologie mag kosten om nog 
kosteneffectief te zijn (of, indien de prijs van de technologie al vaststaat, welk effect deze 
moet hebben om kosteneffectief te zijn). De headroom methode kan bij elke technologie 
worden toegepast, of deze nu in vroege ontwikkeling, volledig uitontwikkeld, of geheel 
hypothetisch is. Bij axSpA is deze methode, voor zover bekend, nog niet toegepast. Een 
headroom-analyse van diagnose van axSpA zou zeker relevant zijn, ook gezien de discussie 
omtrent het risico op overdiagnose van axSpA door inclusie van de niet-radiologische 
vorm (nr-axSpA). Onze kosteneffectiviteitsanalyse van diagnose van axSpA (hoofdstuk 8) 
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was een eerste stap. We analyseerden hoeveel een hypothetische perfect diagnostische 
test zou mogen kosten, om kosteneffectief te zijn: zo’n €7500 per verwezen patiënt 
(dit bedrag is de headroom voor een perfecte test). Dat er een dergelijke ruimte is om 
diagnose van axSpA te verbeteren met nieuwe technologie, is relevant. Zelfs met het beste 
momenteel beschikbare diagnostische algoritme voor axSpA (het M2 algoritme), zal 1 op 
de 6 verwezen patiënten een incorrecte diagnose krijgen. Er is dus zeker behoefte aan 
verbetering, en de vraag is hoe we dit kunnen bereiken op een acceptabele wijze. Vroege 
economische evaluatie kan ons helpen om te beslissen welke diagnostische technologieën 
voor axSpA die nu nog in ontwikkeling zijn, investering verdienen. Hierbij is de eerste stap 
om te kijken wáár in het M2 algoritme – in welke subgroepen/locaties in het algoritme – er 
de meeste incorrecte diagnoses plaatsvinden: verbeterde diagnose in deze subgroepen 
zal waarschijnlijk het meeste opleveren. Ook is het de vraag welke technologieën hiervoor 
in aanmerking komen. Enerzijds kunnen technologieën die reeds gebruikt worden in de 
diagnostische algoritmes voor axSpA, zoals het MRI-onderzoek van de SI-gewrichten, 
aan additionele locaties in het algoritme worden toegevoegd. De kosteneffectiviteit van 
een dergelijke wijziging in het algoritme is relatief eenvoudig om te onderzoeken, omdat er 
voldoende data beschikbaar zijn. De opbrengst van deze analyses is echter beperkt, omdat 
de technologie al is uitontwikkeld. Anderzijds kunnen technologieën die nog in ontwikkeling 
zijn aan het algoritme worden toegevoegd. Dit is moeilijker om te onderzoeken: deze nieuwe 
technologieën zijn immers niet in de populatie van het algoritme onderzocht, en er zijn 
minder data beschikbaar. Echter, de mogelijke opbrengst van een dergelijke analyse is 
hoog, omdat we daarmee kunnen bepalen welke technologie verdere ontwikkeling en 
investering waard kan zijn. Er is dus een ‘trade-off’ tussen de mate van zekerheid en de 
potentiële opbrengst van dergelijke analyses.

Ten slotte is het goed om te vermelden dat de rol van de reumatoloog niet alomvattend 
is in het diagnostisch proces van axSpA: de reumatoloog is afhankelijk van verwijzingen 
door andere zorgverleners, met name vanuit de eerste lijn (huisartsen). In plaats van het 
verbeteren van diagnose door reumatologen middels nieuwe technologieën, kan ook het 
beter herkennen van patiënten met axSpA door huisartsen het gewenste effect hebben. 
Alhoewel er verschillende verwijsstrategieën voor niet-reumatologen zijn onderzocht, is het 
in deze studies vaak niet bekend hoe groot (en hoe ziek) de groep van ‘vals-negatieven’ is: 
de patiënten die wél axSpA hebben, maar niet door de verwijsstrategie als zodanig worden 
herkend.98-101 Hierdoor is het moeilijk om de kosteneffectiviteit van deze verwijsstrategieën 
te onderzoeken. Daarnaast is het belangrijk om te beseffen dat verwijzing (door niet-
reumatologen) en diagnose (door reumatologen) onderdeel zijn van hetzelfde proces, en 
dat er een wisselwerking tussen beide plaatsvindt. Een verandering in de verwijzing door 
niet-reumatologen zal leiden tot een verandering in het soort patiëntenpopulatie (de case-
mix) die bij de reumatoloog verschijnt. Alhoewel complex, worden deze beide onderdelen 
van het diagnostische proces idealiter op een geïntegreerde wijze onderzocht.
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Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek

Op basis van de studies in dit proefschrift werden in hoofdstuk 10 enkele aanbevelingen 
gedaan voor toekomstig onderzoek. Vanuit het perspectief van de patiënt is er behoefte 
aan inzicht in hoe de verschillende screeningsinstrumenten voor depressie en depressieve 
symptomen presteren in patiënten met axSpA. Om de pathofysiologie van comorbide 
depressie bij axSpA duidelijk te krijgen, is aanvullend onderzoek nodig naar zowel 
contextuele factoren als biomarkers voor inflammatie. Dergelijk onderzoek zou zowel 
patiënten met als zonder depressieve symptomen moeten includeren en een longitudinaal 
design hebben. Ten slotte is het voor de patiënten in de huidige praktijk belangrijk dat 
behandeling van comorbide depressieve symptomen wordt onderzocht. Hierbij moet 
er aandacht zijn voor zowel conventionele antidepressiva als non-farmacologische 
behandeling (gericht op mastery of zelf-management). Ten slotte geldt een overkoepelende 
aanbeveling, namelijk om studies specifiek te ontwerpen om comorbide depressie 
of depressieve symptomen te onderzoeken, in plaats van het beschouwen van deze 
symptomen als secundaire uitkomst.

Vanuit het perspectief van de maatschappij is aanvullend onderzoek nodig naar de 
verschillende meetinstrumenten voor presenteïsme. Ook is er behoefte aan validatie van de 
‘multipliers’ en compensatiemechanismen, zodat deze correct kunnen worden toegepast 
bij het waarderen van veranderingen in productiviteit. Om het diagnostisch proces van 
axSpA te verbeteren, zijn er studies nodig in populaties met chronische lage rugpijn in 
de eerste lijn, om verwijzing door niet-reumatologen, diagnose door reumatologen, en de 
wisselwerking tussen de twee in kaart te brengen. Hierbij dient er specifiek aandacht te zijn 
voor de patiënten met axSpA die gemist worden bij verwijzing (de vals-negatieven), omdat 
we minder weten over deze groep. De resultaten kunnen gebruikt worden als input voor 
economische evaluaties van de verschillende verwijsstrategieën voor axSpA. Ten slotte zijn 
er verschillende diagnostische biomarkers voor axSpA in ontwikkeling. De potentiële waarde 
van deze technologieën moet worden onderzocht in vroege economische evaluaties, zodat 
men op geïnformeerde en gerichte wijze kan investeren in betere diagnose van axSpA.

Impact

In hoofdstuk 11 werd de wetenschappelijke en maatschappelijke impact van dit 
proefschrift besproken. Hieronder volgt een selectie van de implicaties van onze 
bevindingen voor de verschillende belanghebbenden. Voor onderzoek(ers) hebben we 
aangetoond dat een gezondheidseconomische evaluatie van de consequenties van (in)
correcte diagnose haalbaar is, en hoe dergelijk onderzoek kan helpen bij het waarderen 
van nieuwe technologieën. Dit vraagt om een sterkere integratie van ‘health technology 
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assessment’ in basaal en translationeel onderzoek. Voor de maatschappij wijzen onze 
bevindingen erop dat de werkstatus van patiënten met axSpA minder goed is dan die 
van de algehele populatie, en dat patiënten met axSpA herhaaldelijk verzuimen door hun 
ziekte. Alhoewel hier dus zeker ruimte voor verbetering lijkt te zijn, is het nog onduidelijk 
hoe patiënten op een duurzame en gezonde wijze ondersteund kunnen worden in hun 
arbeidsrol. Ook relevant voor de maatschappij is dat we toonden dat er (financieel) ruimte 
is om de diagnose van axSpA te verbeteren, en dat investeringen in onderzoek hiernaar 
waarschijnlijk de moeite waard zullen zijn. Voor patiënten heeft ons onderzoek duidelijk 
gemaakt dat depressieve symptomen regelmatig voorkomen bij axSpA, wat deze gevoelens 
hopelijk bespreekbaar maakt voor patiënten. Daarnaast hebben we met ons onderzoek 
aangetoond dat depressieve symptomen bij actieve axSpA in de meeste – maar niet alle 
– patiënten afnemen door behandeling met een bDMARD. Onze bevindingen wat betreft 
werk en ziekteverzuim zouden patiënten moeten stimuleren om werkgerelateerde zaken 
te bespreken met diegenen die hen in deze rol kunnen ondersteunen, zoals zorgverleners, 
de bedrijfsarts en hun werkgever. Het elektronische monitoringssysteem voor patiënten 
met SpA dat we ontwikkelden (SpA-Net) en waar patiënten actief in kunnen participeren, 
zal bijdragen aan gedeelde besluitvorming en ‘empowerment’ van patiënten. Voor 
zorgverleners, ten slotte, hebben we aangetoond dat zij zich bewust moeten zijn van de 
substantiële invloed van contextuele factoren (geslacht, opleiding, mastery) op relevante 
uitkomsten bij axSpA. Veel van de relaties tussen contextuele factoren en uitkomsten zijn 
waarschijnlijk niet eenvoudig om aan te passen, maar simpelweg het (h)erkennen ervan 
kan helpen om ‘risicopatiënten’ te identificeren in de dagelijkse praktijk en waar nodig extra 
ondersteuning te bieden.
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