Multidisciplinaire aanpak in Universitair Medisch Centrum Groningen

Sjögren expertisecentrum biedt
patiënt gespecialiseerd zorgtraject
’s Nachts meermaals wakker worden met een droge mond, het
gevoel alsof er zandkorrels in je ogen zitten en een continu schrale
huid: uitingen van de systemische auto-immuunziekte Syndroom van
Sjögren. Reumatoloog en hoogleraar Hendrika Bootsma leidt het
expertisecentrum voor deze ziekte. “Het allerergste vinden patiënten
de invaliderende vermoeidheid.”
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“De grootste uitdaging is momenteel het
gebrek aan een geëigende, systemische
therapie”, zegt professor Hendrika Bootsma,
reumatoloog en voorzitter van het expertisecentrum Syndroom van Sjögren in het
Universitair Medisch Centrum Groningen
(UMCG). De relatief kleine patiëntenpopulatie (0,4% van de Nederlandse bevolking),
maakt dat er niet snel een middel specifiek
voor Sjögren wordt ontwikkeld. “We ontlenen veel middelen aan ‘grotere’ ziekten met
vergelijkbare pathogenese of symptomen, zoals reumatoïde artritis en systemische lupus
erythematodes.”
Het Syndroom van Sjögren, een systemische
auto-immuunziekte, wordt gekenmerkt door
B-celhyperactivatie. De term ‘syndroom’ is
volgens Bootsma eigenlijk wel een mooie benaming voor de ziekte, omdat het ziektebeeld
van Sjögrenpatiënten zo heterogeen is en het
accent van de symptomatologie per patiënt
anders is.

Nachtrust
Een van de eerste symptomen van een
patiënt met het Syndroom van Sjögren is dat
deze ’s nachts wakker wordt vanwege een
droge mond. “We weten inmiddels dat aantasting van de submandibulaire en andere,
kleinere speekselklieren hiervan de oorzaak
is, omdat deze zorgen voor aanwezigheid van
speeksel in rust. De grote parotisklier zorgt
voor extra speeksel tijdens het eten en heeft
een grotere reservecapaciteit.”

Naast een verstoorde nachtrust, holt ook
de conditie van het gebit achteruit. “Een
kenmerk is dat cariës zich ook op de tandhalzen verspreidt. Voedsel wegslikken verloopt
moeizamer, de vertering is minder goed en
het blijft hangen in de slokdarm door verminderde peristaltiek.”
Maar het allerergste vinden patiënten de “invaliderende vermoeidheid” aldus Bootsma.
“Vermoeidheid die ze niet wegslapen en die
hun dagelijkse leven ernstig beperkt.” Ook
hiervan is de oorzaak nog niet precies duidelijk. Wel speculeert Bootsma over de betrokkenheid van cytokines zoals interleukine-6.
“We zijn bezig om te kijken of we verschillen
zien in het cerebrum op MRI-scans van patiënten met multiple sclerose.”

Zandkorrels
Een veelvoorkomend symptoom zijn ontstoken klieren en dan met name droogheid van
de speeksel- en traanklieren, de zogenaamde
siccaklachten. Deze droogheidsklachten zijn
waarneembaar in alle slijmvliezen, waaronder
ook in de neus en vagina. “Patiënten hebben
het gevoel alsof er constant een blower op hun
ogen staat of dat er zandkorrels in zitten. De
huid voelt overal schraal; ze blijven smeren.”
Grofweg zijn er twee soorten patiënten te
onderscheiden: degene met voornamelijk
klachten aan de gewrichten, huid en klieren
en degene met “alles erop en eraan” – glomerulonefritis, polyneuropathie, vasculitis,
persisterende parotisklierzwelling – met
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daarbij een verhoogd risico op de ontwikkeling van een mucosa-associated lymphoid tissue
(MALT)-lymfoom; een langzaam groeiend
B-cellymfoom.
“De eerste groep patiënten behandelen
we onder meer met immuunmodulerende
medicatie: hydroxychloroquine, azathioprine,
methotrexaat, mycofenolzuur, leflunomide en prednison. Het is niet evidence based
medicine, maar soms wel het proberen waard.
Het merendeel van de patiënten wordt overigens somatisch behandeld met bijvoorbeeld
NSAID’s.
De tweede groep krijgt zes tot acht RCP-kuren bestaande uit rituximab, cyclofosfamide
en prednison. Als de ziekteactiviteit persisterend is, volgt een onderhoudsbehandeling
met rituximab. “Dat is off label, tenzij sprake
is van een MALT-lymfoom.”

Voor de siccaklachten aan de ogen worden
geneesmiddelen als pilocarpine, povidon
en hypromellose gebruikt. “Als er schade
optreedt grijpen we naar dexamethason- of
ciclosporine-oogdruppels”, zegt Bootsma.
“En ook hier lijkt rituximab effectief te zijn
in het beginstadium van de ziekte.”
Vroege opsporing en behandeling van de
ziekte heeft ook een medische noodzaak. “De
kans dat de speeksel- en traanklierfunctie
herstelt, is in een vroeg stadium aanzienlijk.
Op een later moment kan je nog wel andere
klachten behandelen, maar is het verlies van
speeksel- en traanklierfunctie irreversibel.”
Bootsma noemt drie grote studies die
inmiddels uitgevoerd zijn met rituximab.
Een placebo-gecontroleerd onderzoek met
collega’s, waarbij behandeling met rituximab een significante verbetering liet zien

HENDRIKA BOOTSMA: “EEN
APOTHEKER IS NOG NIET DIRECT
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BETROKKEN BIJ HET BEHANDELTEAM
VAN HET EXPERTISECENTRUM
SYNDROOM VAN SJÖGREN, MAAR DAT
ZOU WEL EEN GOED IDEE ZIJN. DE
CRUX ZIT HEM IN DE SAMENWERKING
VAN VERSCHILLENDE DISCIPLINES.”

op zowel de ziekteactiviteit als de aanmaak
van speeksel en een aantal histologische
parameters (daling in B-celinfiltraat, herstel van ductie et cetera) [1]. In een Franse
studie werd ook een positief effect gevonden
op ziekteactiviteit bij patiënten [2]. En een
Engelse multicenterstudie waarbij geen effect
gevonden werd op de primaire uitkomstmaat
vermoeidheid [3]. “Dat in de laatste studie
geen effect werd gezien, kan ook komen
doordat de patiënten bij aanvang niet werden
geselecteerd op een hoge systemische ziekteactiviteit”, benadrukt Bootsma.

Belimumab en abatacept
Bij patiënten die rituximab krijgen, wordt de
B-celactiviteit sterk geremd. Als gevolg zie
je een piek van het cytokine B-cel activating
factor (BAFF). “Door rituximab te combineren met belimumab, een BAFF-blokker, kan
je tegelijkertijd deze BAFF-piek remmen, het-

Bootsma: hoogleraar en reumatoloog UMCG
Na haar studie geneeskunde aan de Universiteit Leiden, promoveerde Hendrika Bootsma
op een onderzoek naar antilichamen tegen dubbelstrengs DNA bij de auto-immuunziekte
systemische lupus erythematodes aan de Rijksuniversiteit Groningen. In de tussentijd rondde ze ook haar opleiding tot reumatoloog in Utrecht af.
Sinds 2011 is ze hoofd van de afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie van het
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). In 2012 volgde haar benoeming tot hoogleraar. Momenteel staat ze aan het hoofd van het expertisecentrum Syndroom van Sjögren.
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geen mogelijk resulteert in een langer effect
op de remming van de activiteit van B-cellen.
Er loopt momenteel een studie naar deze
combinatietherapie voor patiënten met het
Syndroom van Sjögren.” Meer monoklonale
antistoffen die B-celblokkade kunnen geven
(anti-CD20) zijn in ontwikkeling.
“Enkele jaren geleden hebben we een
open-labelstudie gepubliceerd waarbij abatacept werd toegepast. We zagen dat de ziekteactiviteitscores verbeterden, met name ook
de klachten op het articulaire vlak [4].
In speekselklierbiopten zien we verder dat
de germinal centers – kiemcentra – afnemen,
maar dat het herstel van ductie en afname
van het infiltraat achterblijft in vergelijking
met de resultaten die we zien met rituximab.
Het voordeel is wel dat abatacept mogelijk
ook pulmonale klachten kan verbeteren
en dat het veilig is gebleken voor gebruik
bij kinderen met juveniele idiopathische
artritis.”
Deze zomer hoopt Bootsma met haar collega’s een lopende randomized controlled trial
naar de effectiviteit van abatacept bij het
Syndroom van Sjögren af te ronden.

Zorgtraject

VOOR SICCAKLACHTEN AAN DE OGEN BIJ
HET SYNDROOM VAN SJÖGREN WORDEN
GENEESMIDDELEN ALS PILOCARPINE,
POVIDON EN HYPROMELLOSE GEBRUIKT.
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Patiënten van alle leeftijden komen vanuit
het hele land naar het noorden met vragen
over diagnose en behandeling in het expertisecentrum op de polikliniek Systeemziekten
van het UMCG. “Soms zijn ze verbaasd dat

ze hier in eerste instantie maar één dokter
hebben”, zegt Bootsma. “Maar dat doen we
bewust. Patiënten krijgen één hoofdbehandelaar toegewezen, een reumatoloog of klinisch
immunoloog. Deze bepaalt of een patiënt
voor specifieke symptomen doorverwezen
wordt naar andere specialismen.”
Op de website van het expertisecentrum
Syndroom van Sjögren geeft de lange lijst
medewerkers van verschillende expertisegebieden het al aan: de crux zit hem in de
samenwerking van verschillende disciplines
[5]. In een zogenaamd zorgtraject werken
medisch professionals nauw samen om
patiënten met (verdenking op) het Syndroom
van Sjögren de beste behandeling te geven.
“Het zorgtraject is deels bedoeld om de juiste
diagnose te stellen, maar bestaat voor een ander deel uit een groep patiënten die participeren in het RESULT-cohort, waarin patiënten
gedurende langere tijd (> 10 jaar) protocollair
worden gevolgd”, licht Bootsma toe.

Dedicated colleagues
De afdelingen mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, oogheelkunde, hematologie en
pathologie zijn nauw betrokken bij het zorgtraject. Maar ook een neuroloog, longarts,
gynaecoloog, cardioloog en dermatoloog
kunnen op consultbasis worden ingezet.
“Dedicated colleagues”, noemt Bootsma ze.
“Ze zijn bekend met het ziektebeeld en de
symptomatologie die erbij hoort.”

S Y N D R O O M

V A N

Mond raakt droog door aangetaste speekselklieren
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‘Sjögrenprint’

NACHTELIJKE DROGE MOND. DE GROTE PAROTISKLIER ZORGT
VOOR EXTRA SPEEKSEL TIJDENS HET ETEN.

Het expertisecentrum is bereikbaar voor
vragen van collega-behandelaren uit het hele
land. De verpleegkundig specialist vormt
hierin een belangrijke schakel.
Een apotheker is nog niet direct betrokken
bij het behandelteam, maar dat zou wel
een goed idee zijn, oordeelt Bootsma. “Zij
hebben een overzicht van de medicatie en
dat zou veel schelen. Nu vraag ik patiënten
om netjes alle geneesmiddeldoosjes mee te
nemen, maar het kost veel tijd om zelf met
hen de lijst door te nemen. Het landelijk
schakelpunt (LSP) is wel een vooruitgang,
maar nog lang niet alle patiënten zijn hierbij
aangesloten.”

Sicca
Bootsma raadt apothekers aan bij patiënten de siccaklachten in overweging mee te
nemen als een ander geneesmiddel wordt
voorgeschreven.
“Indien voor hypertensie een bètablokker of
plastabletten wordt voorgeschreven verergeren droogheidsklachten namelijk meer dan
bij een ACE-remmer of calciumantagonist.
En ook door veel psychofarmaca nemen deze
siccaklachten toe.”
Zie voor literatuurreferenties: pw.nl.

Een tissue-approach – weefsel verkregen middels een biopt van de parotisklier – in combinatie met het gebruik
van klinische en serologische biomarkers. Daarvoor pleit reumatoloog en
hoogleraar Hendrika Bootsma van het
UMCG bij de behandeling van patiënten
met het Syndroom van Sjögren.
“Als we stamcellen in het speekselklierweefsel van patiënten bestuderen, zien
we dat deze uitgeput zijn, maar ze zijn
wel nodig om klieren te vernieuwen.
Daar waar de patiënt op de overgang
tussen gezond en ziek zit, bij de eerste
symptomatologie, wil je zien wat er nou
eigenlijk gebeurt in speeksel, tranen,
bloed en biopt. Daarmee leer je veel over
de pathogenese.”
“We zijn op zoek naar dé biomarkers die
het beste kunnen voorspellen welke patiënt op welk medicament het beste zal
reageren.” Idealiter ziet Bootsma een
“Sjögrenprint” voor zich, vergelijkbaar
met de MammaPrint die voor borstkanker bestaat [6]. “Een vingerafdruk van de
genen die ‘aan’ staan in combinatie met
de serologische, klinische en histologische parameters bepaalt welke therapie
bij een individuele patiënt ingezet gaat
worden. Maar daar zijn we nog niet.”
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KLEINERE SPEEKSELKLIEREN VEROORZAAKT EEN
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