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Nieuwsbrief voor ruim 2 miljoeN NederlaNders met reuma

Helpt u mee om reumatoïde 
artritis (RA) te voorkomen?

“De bloedtest bestaat al. 
Nu zorgen dat deze snel
in de ziekenhuizen 
beschikbaar komt. 
Stap twee is aantonen 
met welk medicijn RA 
daadwerkelijk wegblijft.”

Lees meer over deze doorbraak van 
prof. dr. Niek de Vries



Grote stap vooruit 
in het voorkomen van RA

Wat doet de bloedtest precies?

Niek de Vries: “Ongeveer de helft van de men-
sen die RA krijgt, heeft de jaren voor het ont-
staan van de gewrichtsontsteking al bepaalde 
antistoffen in het bloed. Wanneer zij zich met 
gewrichtsklachten op onze poli melden, on-
derzoekt deze test specifiek de receptoren van 
B-cellen die een belangrijke rol in de afweer 
blijken te spelen. Aan de hand van deze test 
kunnen we voorspellen welke mensen een 
grote kans hebben om RA te krijgen.”

Hoe heeft u de bloedtest onderzocht?

“De test is gebruikt bij een groep van 129 
mensen met beginnende gewrichtsklachten. 
Bij mensen met een sterk verhoogd aantal 
B-celreceptoren in het bloed bleek maar liefst 
91% binnen drie jaar RA te krijgen. Dankzij onze 
bloedtest kunnen we mensen met zo’n grote 
kans op RA snel opsporen en direct behandelen. 
Mensen met een lager risico op RA blijven we 
volgen door met enige regelmaat te testen op 
de aantallen receptoren. Er is ook een groep 
mensen met beginnende gewrichtsklachten 

zonder verhoogde B-celreceptoren in het bloed. 
Dankzij onze test kunnen we hen geruststellen: 
zij krijgen binnen drie jaar geen RA.” 

Wanneer komt de test beschikbaar?

“De bloedtest hebben we tot nu toe alleen ge-
bruikt in onderzoek. We willen op korte termijn 
aan de slag om de test aan alle regelgeving te 
laten voldoen en beschikbaar te krijgen voor 
reumatologen in ziekenhuizen. Zo’n proces 
neemt enige tijd in beslag en kost veel geld. We 
zijn daarvoor afhankelijk van financiële steun. 
Met die financiële steun heb ik goede hoop dat 
we de beschikbaarheid in de ziekenhuizen in de 
loop van 2020 voor elkaar krijgen.”

Reumatoïde artritis (RA) is een chronische aandoening die gepaard gaat met 
steeds terugkerende gewrichtsontstekingen. Hevige pijn en schade aan de ge-
wrichten zijn het gevolg. Soms zo erg dat mensen niet meer in staat zijn om te 
werken en zelfstandig te functioneren. Er zijn medicijnen, maar die kunnen de 
schade aan gewrichten niet herstellen. Daarom is het zo belangrijk om RA al in 
een vroeg stadium op te sporen en te behandelen. Nog voordat er schade aan de 
gewrichten optreedt. Belangrijke ontdekkingen van reumatoloog prof. dr. Niek 
de Vries en zijn team van het Amsterdam UMC hebben nu tot een nieuwe bloed-
test geleid die voorspelt of mensen met gewrichtsklachten binnen drie jaar RA 
gaan ontwikkelen. Volgens Niek de Vries een heel belangrijke stap vooruit in het 
voorkómen van RA. We vragen hem waarom. 

“De voorspellende test of 
iemand RA krijgt, is er. Nu 
moeten we ervoor zorgen 
dat deze bloedtest voor de 
ziekenhuizen beschikbaar kan 
komen. Helpt u mee?” 



Verscheidene wetenschappers doen op dit  
moment onderzoek naar vroegdiagnose bij 
ontstekingsreuma. ReumaNederland stimu-
leert samenwerking, zodat de combinatie van 
hun onderzoeken versneld resultaten voor  
patiënten gaat opleveren. Samenwerking is 
noodzakelijk om te komen tot het beoogde 
doel: RA voorkomen. 

Prof. dr. Annette van der Helm-van Mil (LUMC) 
en dr. Conny van der Laken (VUmc) zijn het er 
samen met prof. dr. Niek de Vries (AUMC) over 
eens: de ultieme behandeling wordt vroeg ge-
start, is relatief kort en voorkomt de  
ontwikkeling van de chronische gewrichtsont-
stekingen bij RA. 

Geef voor onderzoek naar 
vroegdiagnose bij RA. Help mee 
om de voorspellende bloedtest 
beschikbaar te krijgen in de zie-
kenhuizen. Een hele belangrijke 
stap vooruit in het voorkomen 
van RA. Met uw donatie helpt u 
mee aan dit onderzoek via 
NL64 ABNA 0433 533 633 
t.n.v. ReumaNederland o.v.v. 
‘onderzoek Vroegdiagnose RA’ 
of code 181202

Meer onderzoeken naar 
vroegdiagnose

V.l.n.r. Dornatien Anang, prof. dr. Niek de Vries, Ilse Niewold en Giulia Balzaretti. (Deze onderzoeksgroep van het 
Amsterdam UMC, locatie AMC, heeft onlangs de titel ‘Research Centre of Excellence’ toegekend gekregen.)



Wat is het vervolg?

“We hebben nu een bloedtest die kan uitwijzen 
wie er op korte termijn een hoog risico heeft om 
RA te ontwikkelen. Dat is een belangrijke eerste 
stap. Het liefste wil je deze mensen dan een-
malig behandelen en er zo voor zorgen dat de 
reuma geen kans krijgt om te ontstaan. Daarom 
moeten we nu als tweede stap onderzoeken 
welke medicijnen effectief zijn en het ontstaan 
van RA uitstellen of daadwerkelijk voorkomen. 
Eén specifi ek medicijn heeft al positieve resulta-
ten laten zien. Dat gaan we nader onderzoeken. 
Ik verwacht daarmee ook in 2020 resultaten te 
boeken.” 

Waarom moeten donateurs van 
ReumaNederland dit onderzoek 
steunen?

“Om door te pakken, zijn we afhankelijk van 
fi nanciële steun. We hebben de bloedtest al, die 
ook met steun van ReumaNederland ontwikkeld 
is. Nu gaan we zorgen dat die voorspellende 

test ook in ziekenhuizen beschikbaar komt voor 
patiënten. Ten tweede willen we zo snel moge-
lijk in kaart brengen welke medicijnen geschikt 
zijn voor de behandeling in die vroege fase. Dat 
medicijn moet dan voorkómen dat RA ontstaat. 
En ten derde willen we meer inzicht krijgen in 
het ziekteproces van RA, wat de B-cellen precies 
doen in het lichaam en of we deze cellen kun-
nen gebruiken om de ziekte te voorkomen. Dat 
is namelijk ook belangrijk voor mensen die nu 
al RA hebben. Dat proces heeft meer tijd nodig, 
maar ook dit onderzoek zal sneller verlopen om-
dat de test aanwijst welke cellen ontspoord zijn. 
Daarvoor werken we ook samen met andere 
ziekenhuizen en onderzoekers in binnen- en 
buitenland.”

“Mijn doel is om reuma te 
voorkomen, dat is het mooiste 
wat er is!”

“De voorspellende bloedtest
is er gekomen met steun van 
ReumaNederland. Daar zijn we 
heel blij mee. Nu willen we deze 
test zo snel mogelijk 
beschikbaar krijgen in de 
ziekenhuizen. Dat hopen we 
in 2020 te kunnen realiseren, 
mits er voldoende fi nanciële 
middelen zijn om dat 
proces te kunnen bekostigen.” 
 

Prof. dr. Niek de Vries 
Amsterdam UMC, 
locatie AMC   



“Dankzij een vroege 
behandeling heb ik nu geen 
klachten meer”
“Dit is eigenlijk een juichverhaal en ik zal vertel-
len waarom. In 2012 kreeg ik de eerste gewrichts-
klachten in mijn handen. Een haperende vinger, 
een gezwollen duim en krachtsverlies. Ik kon bij-
voorbeeld geen dop meer van een fles draaien. 
Ik kwam terecht in het Amsterdam UMC, waar ik 
eenmalig een medicijn kreeg toegediend via een 
infuus. Na drie maanden had ik geen klachten 
meer. Blijkbaar sloeg dit medicijn bij mij heel 
goed aan, maar dat hoeft natuurlijk niet voor 
iedereen met vergelijkbare klachten te gelden. 
Ieder mens reageert nu eenmaal anders. 
Ik ben inmiddels een paar jaar verder en het 
gaat eigenlijk heel goed, tot nu toe tenminste. 

Achteraf denk ik dat die vroege behandeling het 
voor mijn lichaam makkelijker heeft gemaakt 
om de reuma de baas te worden. Ik ben daar 
heel dankbaar voor. Daarom is wetenschappelijk 
onderzoek zo belangrijk. 
Ik vind het echt de moeite waard om Reuma-
Nederland te steunen, er is in de afgelopen 
jaren zoveel vooruitgang geboekt. Ik hoop met 
heel mijn hart dat de voorspellende bloedtest 
van prof. dr. De Vries snel in de ziekenhuizen 
beschikbaar komt. En dat hij het medicijn vindt 
dat bij alle mensen met beginnende gewrichts-
klachten helpt. Want dan krijgt RA geen kans en 
dat is fantastisch!”

Marijke Schoorl (66)
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Ruim twee miljoen mensen in Nederland leven 
met een vorm van reuma. En elke dag komen er 
ongeveer 700 mensen bij. Dagelijks hebben zij 
last van pijn, stijfheid en vermoeidheid. 
Zij willen maar één ding: genezen. Reuma-
Nederland werkt keihard aan een toekomst 
zonder reuma en een beter leven met reuma 

vandaag. Er komen steeds betere behande-
lingen en er liggen nieuwe doorbraken in het 
verschiet. Uw financiële steun maakt het mo-
gelijk om fors in wetenschappelijk onderzoek 
te blijven investeren. En zo steeds dichter bij de 
oplossing te komen. Daar gaan wij voor. Helpt 
u mee? 

Wat is reuma?

Reuma is een verzamelnaam voor meer 

dan honderd aandoeningen aan of rond-

om het gewricht die niet veroorzaakt zijn 

door een letsel of ongeval. Reumatische 

aandoeningen kunnen globaal worden 

onderverdeeld in:

• Artrose
• Osteoporose
• Jeugdreuma
• Ontstekingsreuma (bijv. RA)

• Jicht
• Fibromyalgie

Onze missie: samen naar een beter leven met reuma


