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NIEUWSBRIEF VOOR RUIM 2 MILJOEN NEDERLANDERS MET REUMA

Help mee om kinderen met 
jeugdreuma direct effectief 
te behandelen!

“We willen straks bij elk kind 
vooraf kunnen voorspellen welke 
behandeling gaat aanslaan. Dat 
verbetert de kwaliteit van leven van 
het kind aanzienlijk. Dit onderzoek 
moet die ommekeer gaan brengen.”
Onderzoeksteam WKZ

Lees binnenin meer over dit unieke 
internationale onderzoek



Voor elk kind met jeugdreuma een 
effectieve behandeling op maat!

Het onderzoek moet leiden tot een behande-
ling die is afgestemd op elk individueel kind 
met jeugdreuma. Met effectieve medicijnen en 
zonder ernstige bijwerkingen. Het onderzoeks-
team van het WKZ is razend enthousiast over 
dit unieke onderzoek en vertelt ons dat het de 
kwaliteit van leven van kinderen met jeugd-
reuma aanzienlijk zal verbeteren. Hopelijk al 
binnen een paar jaar!

Waarom is dit onderzoek nodig?

Het onderzoeksteam licht toe: “Wat we nu 
doen is eigenlijk voor ieder kind met jeugd-
reuma hetzelfde. We starten met medicijn 
A en hopen dat het aanslaat. Bij 70% van de 

kinderen gaat dat goed. Maar bij 30% werkt dit 
onvoldoende en dat blijkt helaas pas na een 
aantal maanden. Het medicijn heeft namelijk 
een bepaalde periode nodig om wel of niet 
aan te slaan. In de tussentijd kan het kind last 
hebben van ernstige bijwerkingen zonder dat 
duidelijk is of het medicijn gaat werken. Werkt 
het uiteindelijk niet, dan gaan we naar stap 2: 
behandelen met medicijn B. Slaat dat ook niet 
aan, dan gaan we naar medicijn C. We noemen 
dat een step-up behandeling. Van tevoren we-
ten we nu dus niet welk medicijn gaat werken, 
het is eigenlijk een lucky shot als een medicijn 
meteen aanslaat. Daardoor kunnen we bij 
sommige kinderen die niet goed reageren op 
medicijn A en B uiteindelijk zomaar een jaar 

In 2016 daagden ReumaNederland, het Nederlandse ZonMw en het Canadese CIHR 
(Canadian Institutes of Health Research) wetenschappers uit een onderzoeksvoorstel 
te doen dat in vijf jaar tijd de basis legt voor een nieuwe behandeling op maat. Het 
winnende onderzoek UCAN CAN-DU (Canadian-Dutch Understanding Child Arthritis 
Network) staat onder leiding van hoogleraar kinderreumatologie prof. dr. Nico Wulf-
fraat (WKZ, Wilhelmina Kinderziekenhuis) en prof. dr. Rae Yeung (Toronto’s Hospital 
for Sick Children). 

Hoe gaan jullie die behandeling op 
maat realiseren?

“Om dat mogelijk te maken, zijn gegevens 
nodig over zoveel mogelijk patiënten met 
jeugdreuma. In Nederland en Canada zijn dat 
er zo’n 10.000. Ook andere landen hebben 
interesse in deelname, zoals Zweden, Australië 
en Duitsland. Alle Nederlandse academische 
kinderreumatologen doen mee aan dit onder-
zoek. Al die kinderreumatologen verzamelen 
gegevens van de kinderen die op termijn gaan 
leiden tot het gerichter in kunnen zetten van 
een behandeling op maat.

We gaan allemaal op dezelfde manier de 
patiëntgegevens vastleggen zoals: hoe oud 
was je toen de ziekte begon? Hoeveel en welke 
gewrichten doen er mee in de ziekte? Hoe lang 
bestond de ziekte voordat het eerste medicijn 
werd gegeven? Deze gegevens worden gecom-
bineerd met de gegevens uit het bloed van 
kinderen met jeugdreuma, dat noemen we bio-
markers. Een biomarker is een stofje in je bloed 

dat iets zegt over hoe het met het kind en de 
aandoening gaat. Dankzij jarenlange steun 
van ReumaNederland hebben we in het WKZ al 
een paar biomarkers ontdekt, die waarschijnlijk 
kunnen voorspellen hoe een kind zal reageren 
op een bepaald medicijn. Alle bestaande en 
nieuwe biomarkers worden in het laborato-
rium getest om te kijken wat ze te vertellen 
hebben: om welke variant van jeugdreuma 
gaat het? Wat gebeurt er in het lichaam? Welk 
medicijn slaat aan of juist niet? Krijgt het kind 
bijwerkingen? Komen de klachten weer terug 
als de medicatie is afgebouwd? Feitelijk zit veel 
informatie dus verstopt in het bloed. Hoe meer 
patiëntgegevens, hoe groter de kans dat we bio-
markers vinden waar we de juiste behandeling 
voor elk kind met reuma op kunnen baseren.

“De patiënten zitten 
ook aan de knoppen bij 
dit onderzoek. Daardoor 
wordt de behandeling 
op maat straks echt een 
samenwerking tussen de 
arts, het kind met reuma 
en de ouders.”

verliezen, met alle mogelijke schade van dien. 
Daarom willen we met dit onderzoek toe naar 
een voorspellende manier van behandelen. 
Dat betekent dat we met een grote mate van 
zekerheid vooraf weten welk medicijn bij elk 
individueel kind zal aanslaan.”

Het onderzoeksteam van het Wilhelmina Kinderziekenhuis: 
dr. Sytze de Roock, dr. Jorg van Loosdregt, dr. Bas Vastert en dr. Joost Swart



Zijn kinderen ook betrokken bij dit 
onderzoek?
“Ja, dat is juist het mooie. Heel veel kinderen 
met jeugdreuma en hun ouders zijn erbij be-
trokken. Ze vullen vragenlijsten in over hoe het 
gaat met de reuma en met henzelf, maar zijn 
ook vertegenwoordigd in verschillende onder-
zoeksteams van dit internationale project. Wat 
zij willen is dat wij niet alleen kijken naar wat 
qua behandeling misschien het meest verstan-
dig is, maar ook naar de kwaliteit van leven. 
Misschien heeft de patiënt wel liever middel 
B met 80% kans dat het aanslaat dan middel 
A met 90% kans, maar wel meer bijwerkingen 
geeft. Daarom hebben de kinderen en hun 
ouders ook veel in te brengen, dat maakt dit 
onderzoek heel uniek. Op die manier wordt een 
behandelplan echt een samenwerking tussen 
de arts, het kind en de ouders. Dat juichen wij 
alleen maar toe.” 

Wanneer kunnen jullie die behande-
ling op maat echt gaan toepassen? 

“Dat willen we het liefst binnen 5 jaar. Het 
wordt een continu proces, we gaan steeds meer 
leren en begrijpen op basis van alle gegevens 
die we in de database verzamelen. Die gege-
vens wisselen we uit tussen de laboratoria, de 
onderzoekers, de behandelend artsen en de 
patiënt zelf. Op basis van gevonden biomarkers 
in combinatie met de patiëntgegevens geven 
we een behandeladvies aan de betrokken arts. 
Dat advies is afgestemd op het betreffende 
kind, waardoor de kans van slagen van de 
behandeling aanzienlijk wordt vergroot. Een 
enorm winstpunt.” 

Welke boodschap hebben jullie voor 
de donateurs van ReumaNederland?

“We begrijpen steeds meer van jeugdreuma 
en hebben in de afgelopen 20 jaar veel kennis 
vergaard dankzij steun van ReumaNederland. 
De behandeling voor kinderen met jeugdreuma 
is wel verbeterd in die tijd, maar het is tijd voor 
de volgende stap: meteen starten met het juis-

te medicijn per kind. Steun voor dit onderzoek 
gaat die ommekeer wel brengen en zal leiden 
tot een behandeling op maat. Dit onderzoek is 
echt een unieke kans daarvoor, juist omdat we 
zoveel kinderen met reuma bij elkaar brengen 
door de internationale samenwerking en de 
verschillende expertises. Deze studie gaat 
ons leren hoe we de beschikbare medicijnen 
optimaal voor een kind kunnen gaan inzetten. 
Dat we vooraf al weten ‘waar heeft dit kind nu 
het meeste baat bij’. Dat is een fantastisch doel 
van dit onderzoek.” 

“Dit onderzoek gaat een 
ommekeer brengen in de 
behandeling van een kind 
met jeugdreuma!”

Wat is jeugdreuma?

Het is een verzamelnaam voor verschillende 
vormen van ontstekingsreuma die op de 
kinderleeftijd beginnen. De gevolgen voor 
het kind en het gezin kunnen heel ingrijpend 
zijn. Vaak is er sprake van ernstige pijn en 
vermoeidheid en heeft het kind grote moeite 
met bewegen. Bij kinderen met jeugdreuma 
gaat er iets mis in het afweersysteem, het 
valt steeds opnieuw het eigen lichaam aan. 
Hierdoor ontstaan ontstekingen die de ge-
wrichten, spieren en organen ernstig kunnen 
beschadigen. Soms raakt het kind geïsoleerd 
van vriendjes of vriendinnetjes en ontstaan 

Helpt u ook mee?

Geef voor onderzoek naar een behandeling 
op maat voor kinderen met jeugdreuma. 
Dankzij internationale samenwerking is 
dit een unieke kans om het mogelijk te 
maken. Nu gaat er nog kostbare tijd ver-
loren met het uitproberen van medicijnen 
met alle gevolgen van dien. Binnen enkele 
jaren weten artsen vooraf welk medicijn 
zal aanslaan. En dat is een enorme winst 
in de kwaliteit van leven. Help mee met uw 
donatie. Maak uw gift over op NL 64 ABNA 
0433 533 633 t.n.v. ReumaNederland o.v.v. 
‘code 200301’, onderzoek jeugdreuma.

Schade

Ziekte
symptomen

Geen
symptomen

Geen behandeling Behandeling Stop / herstart behandeling

Blijvend rustige ziekte

Terugkerende
ziekte

Aanleg

Verborgen ziekte

Actieve
ziekte

Geen reactie
op behandeling

Ziekteactiviteit
onder controle

Geen
ziekteactiviteit

Tijd

Schade

Ziekte-
activiteit

Goede reactie

Relevante Tijdspunten

Deze illustratie laat zien hoe de huidige behan-
deling bij jeugdreuma plaatsvindt. De pijl links-
onder geeft aan wanneer de behandeling start: 
zodra er symptomen zijn en de ziekte actief is. 
Het doel is om met medicatie de blauwe pijl 
te pakken te krijgen. Dat lukt lang niet altijd. 

Ruim 30% van de kinderen komt terecht in de 
bovenste pijl die zelfs tot schade kan leiden. De 
behandeling op maat moet schade voorkomen 
en ervoor zorgen dat vrijwel alle kinderen de 
blauwe pijl gaan volgen. 

Zijn kinderen ook betrokken bij dit 
onderzoek?

er school- en zelfs ontwikkelingsachterstan-
den. In Nederland hebben tussen de 2.000 en 
3.000 kinderen jeugdreuma en elk jaar wordt 
bij 300 kinderen de aandoening voor het eerst 
vastgesteld. Jeugdreuma is niet hetzelfde als 
reumatoïde artritis (RA), een van de meest 
voorkomende vormen van ontstekingsreuma 
bij volwassenen. Er zijn dus ook volwassenen 
met jeugdreuma, mensen die de ziekte kregen 
toen ze nog kind waren.

   Bekijk ook het filmpje van onze reumare-
porter Querijn op bit.ly/watisjeugdreuma



Het duurde heel erg lang voordat ik medicijnen 
kreeg die hielpen. Steeds opnieuw moest ik een 
ander medicijn uitproberen. In het begin leek het 
dan te helpen, maar daarna werd het toch weer 
slechter. Sinds 3 jaar krijg ik in het UMC/WKZ 
elke 3 weken een infuus met een medicijn dat 
wel goed helpt. Soms heb ik nog pijn aan mijn 
enkels, handen, knieën en kaak. Maar over het 
algemeen gaat het nu goed. Wel heb ik heel veel 
last van vermoeidheid. Ik kan niet sporten en ook 
met andere dingen kan ik vaak niet meedoen. 
Dat vind ik wel heel vervelend. Gelukkig zijn 
mijn vrienden en vriendinnen heel aardig voor 
me, ze doen gewoon normaal. Ik krijg dus veel 
begrip voor mijn reuma, maar ik weet dat er ook 
mensen zijn die weinig begrip ervaren. Dat vind 
ik erg, want het is echt niet leuk om reuma te 
hebben. 

Mijn vader en broer hebben ook jeugdreuma. Met 
mijn broer gaat het heel goed, maar mijn vader 
heeft wel veel pijn. Hij is voor het onderzoek van 
het WKZ meegegaan naar Canada omdat ze veel 
samenwerken met patiënten en ouders. Als het 
lukt dat ze straks veel sneller het goede medicijn 
kunnen geven, zou dat heel fijn zijn voor kinde-
ren met reuma.”

Deva Overwijn 
(13 jaar) heeft 
jeugdreuma
“Mijn ouders kregen te horen dat ik 
reuma had toen ik 2 jaar was. Zelf weet 
ik daar niet veel meer van. Toen ik on-
geveer 6 jaar was begon de reuma heel 
heftig te worden. Vaak kon ik niet naar 
school en als ik wel naar school ging 
moest ik in de rolstoel.”

“In totaal hebben artsen 
er bijna 10 jaar over gedaan 
om een medicijn te vinden 
dat bij mij helpt.”

Jan-Willem Förch, 
directeur van ReumaNederland

“Ik ben onder de indruk van het verhaal Deva, 
omdat het staat voor het verhaal van zoveel 
andere kinderen en volwassenen met reuma: de 
lange zoektocht naar een medicijn dat werkt. 
Ik herken het ook bij mensen in mijn naaste 
omgeving. Mensen die dagelijks geconfronteerd 
worden met de enorme impact die reuma heeft 
op hun leven. Omdat ik van dichtbij meemaak 
wat reuma betekent, ben ik zelf al 19 jaar dona-
teur van ReumaNederland. En ik ben heel erg 
trots en blij dat ik mij als nieuwe directeur van 
ReumaNederland elke dag mag gaan inzetten 
voor mensen als Deva en de 2 miljoen anderen in 
Nederland met reuma. Dat doe ik samen met de 
collega’s van ReumaNederland, ervaringsdeskun-
digen, onderzoekers, behandelaars en alle andere 
betrokken mensen die werken aan een beter 
leven voor mensen met reuma. Maar, dat kunnen 
we alleen dankzij de steun van onze donateurs. 
Voor die steun wil ik u heel erg bedanken.”

Vijftien Research Centres of 
Excellence

De benoeming tot Research Centre of Excellence 
krijgt een onderzoeksgroep niet zomaar. Dan 
moet die groep echt uitblinken. In totaal heeft 
ReumaNederland vijftien RCE’s benoemd voor 
de periode van vijf jaar. Zeven daarvan doen 
onderzoek naar artrose en acht RCE’s richten zich 
op doorbraken voor ontstekingsreuma. Een voor-
beeld is het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) 
in Utrecht, dat onderzoek doet naar jeugdreuma. 
Op onze website bit.ly/15rce staan alle door-
braken waaraan de RCE’s werken, compleet met 
artikelen en video’s van onze reumareporters. 

Directeur afbeelding

“Namens alle kinderen 
als Deva! Dank u wel!”
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Wat is reuma? 

Ruim 2 miljoen Nederlanders hebben reuma, 
waarbij artrose het meest voorkomt. Reuma 
beperkt je – thuis, op school, op het werk. Door 
ernstige pijn en vermoeidheid, beschadigde 
spieren en gewrichten die moeilijk bewegen. 
Mensen met reuma willen maar een ding: 
genezen. ReumaNederland werkt keihard aan 

een toekomst zonder reuma en een beter leven 
met reuma vandaag. Er komen steeds betere 
behandelingen. Nieuwe doorbraken liggen in 
het verschiet. Uw financiële steun maakt het 
mogelijk om fors in wetenschappelijk onderzoek 
te investeren. En zo steeds dichter bij de oplossing 
te komen. Daar gaan wij voor. Helpt u mee? 

Onze missie: samen naar een beter leven met reuma 

Erkend 
als ANBI

www.reumanederland.nl
info@reumanederland.nl
T 020 589 64 64

Beschermvrouwe
Prinses Beatrix

Ambassadeur
Anita Witzier

facebook.com/reumanederland
twitter.com/reumanederland
youtube.com/reumanederland

Reuma is een verzamelnaam 
voor meer dan honderd aan-
doeningen aan of rondom het 
gewricht die niet veroorzaakt zijn 
door een letsel of ongeval. Reu-
matische aandoeningen kunnen 
globaal worden onderverdeeld in: 

• Artrose

• Osteoporose

• Jeugdreuma

• Ontstekingsreuma (bijv. RA)

• Jicht

• Fibromyalgie

Doneer online via: https://reumanederland.nl/doneren
of maak uw gift over op IBAN NL64 ABNA 0433 533 633 
t.n.v. ReumaNederland, Amsterdam
o.v.v. ‘code 200301, onderzoek jeugdreuma’


