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Artrose
Osteoporose
Ontstekingsreuma
Jicht
Fibromyalgie

Ons doel: samen naar een
beter leven met reuma
Uw financiële steun maakt het mogelijk
om fors in wetenschappelijk onderzoek
te blijven investeren. En zo steeds
dichter bij de oplossing te komen.
Daar gaan wij voor. Helpt u mee?

Reumafonds heet voortaan ReumaNederland
Al 91 jaar zijn we er voor mensen met een vorm
van reuma. Dat zijn meer dan 2 miljoen Nederlanders. We werven fondsen voor de financiering
van wetenschappelijk onderzoek, want daar
moet de oplossing voor reuma vandaan komen.
Maar we doen veel meer dan dat. We geven
voorlichting en advies over reuma, organiseren
activiteiten voor patiënten en komen op voor
de belangen van mensen met reuma bij politiek
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en zorg. De naam ReumaNederland past
beter bij ons uitgebreide scala aan activiteiten.
U gaat deze nieuwe naam tegenkomen op alle
correspondentie en natuurlijk op onze website:
www.reumanederland.nl. We voeren de
nieuwe naam geleidelijk in. U kunt dus nog
materiaal van ons tegenkomen met de oude
naam Reumafonds. Op die manier maken
we geen onnodige kosten.
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Meer dan 2 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. Reuma is een verzamelnaam voor meer
dan honderd aandoeningen aan of rondom de gewrichten
die niet veroorzaakt zijn door een letsel of ongeval.
Reumatische aandoeningen kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën:
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Samen naar een beter leven met
reuma vandaag. Helpt u ons?

“We hebben voor het
eerst vastgesteld
dat vitamine D de
gevaarlijke Th17-cellen
tot rust kan brengen.”
Lees wat dr. Erik Lubberts hoopt
te bereiken voor mensen met
reumatoïde artritis.
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Vitamine D kalmeert agressieve
Th17-cellen bij reumatoïde artritis

Met de nieuwste technieken kunnen we precies
in kaart brengen welke genen aan of uit worden
gezet door vitamine D. En ook hoe deze genen de
communicatieroutes in de Th17-cel beïnvloeden.”

Wat is de meest gunstige uitkomst
van uw vervolgonderzoek?
Dr. Erik Lubberts is een internationale expert op het
gebied van Th17-cellen. In zijn laboratorium in het
Erasmus MC heeft hij nu voor het eerst vastgesteld
dat vitamine D deze agressieve ontstekingscellen
bij reumatoïde artritis tot rust brengt. Goed nieuws,
maar de volgende vraag dient zich direct al aan:
kan vitamine D dan ook de schadelijke ontstekingen
voorkomen bij RA? We vragen het hem persoonlijk.

Hoe zit het precies met die Th17-cellen?
“Bij reumatoïde artritis (RA) ontstaan er ontstekingen in de gewrichten die het bot en kraakbeen aantasten. De afweercel Th17 ontspoort
bij deze vorm van reuma, waardoor er een gevaarlijke kringloop kan ontstaan. Die agressieve
Th17-cellen geven namelijk een signaal af, die
allerlei andere afweercellen naar het gewricht
trekt. Het gewrichtsslijmvlies wordt hierdoor
dikker, groeit tegen het bot aan en over het
kraakbeen heen. Dit is het begin van een kringloop van ontstekingen. Komen de Th17-cellen
in contact met cellen in het slijmvlies, dan gaan
ze namelijk nog meer signaalstoffen afgeven.
Daardoor ontstaan er nog meer ontstekingen.
Het gevolg: een chronische, agressieve ontsteking met veel schade aan het gewricht.”

Hoe kwam u op het idee om de
relatie te leggen met vitamine D?
“Uit eerder wetenschappelijk onderzoek was al
bekend dat vitamine D mogelijk een ontstekingsremmende werking heeft, maar dat was nog
nooit echt wetenschappelijk bewezen bij RA.
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Samen met mijn team wilde ik proberen om
dat wel aan te tonen en dat is ons als eerste
onderzoeksteam gelukt, met steun van ReumaNederland. We lopen hiermee in binnen- en
buitenland voorop. Onder invloed van vitamine
D maken de Th17-cellen veel minder gevaarlijke
signaalstoffen aan. Een prachtige uitkomst!”

Wat heeft u nog meer ontdekt?
Met enthousiasme vertelt Erik Lubberts verder:
“we hebben ook ontdekt dat de Th17-cellen rustig
blijven, zelfs nadat we de vitamine D hadden
weggehaald. Die ontdekking geeft veel hoop,
zowel voor het vervolgonderzoek als voor de
toekomst.”

“Een te hoge concentratie vitamine D in het
lichaam kan schadelijk zijn voor het lichaam,
net als een te lage concentratie. In het vervolgonderzoek hopen we te ontdekken hoe we deze
negatieve effecten kunnen omzeilen. Ons doel
is om gewrichtsontstekingen te voorkomen in
een heel vroeg stadium. Want dat voorkomt bij
veel mensen met RA een hoop ellende, pijn en
ernstige gewrichtsschade.”

Onze lobby voor behoud
van vitamine D in
basispakket
VWS Minister Bruins (Medische Zorg) heeft
het advies van het Zorginstituut Nederland
overgenomen om Vitamine D, paracetamol
1000 mg en mineralen (zoals calcium) uit
het basispakket te halen. ReumaNederland
heeft haar bezwaren kenbaar gemaakt
aan het ministerie van VWS en kamerleden.
ReumaNederland vindt dit een zeer onverstandig en ongewenst besluit met grote
nadelige gevolgen voor mensen met een
reumatische aandoening. Het is een kostenbesparing die volledig voor rekening komt van
de mensen met een chronische aandoening.

Wat houdt dat vervolgonderzoek in?
“We willen nu in de machine van de Th17-cel
duiken en uitzoeken wat er precies verandert
onder invloed van vitamine D. Ook willen we
weten of de cellen rustig blijven als er andere
ontstekingscellen actief zijn, precies zoals in
een menselijk ontstoken gewricht. Die invloeden
willen we in ons laboratorium nabootsen.

ReumaNederland lobbyt bij zorg en
politiek om het belang van mensen
met reuma onder de aandacht te
brengen. Lees meer over onze acties
op www.reumanederland.nl.

Vitamine D: overleg
altijd met uw arts
Vitamine D is belangrijk voor de groei
en het behoud van stevige botten en
tanden. Ook speelt vitamine D een rol
bij een goede werking van de spieren en
het immuunsysteem. Het lichaam kan
onder invloed van zonlicht zelf vitamine D
aanmaken. Vitamine D zit ook in voeding:
vooral in vette vis en in mindere mate in
vlees en eieren.
Algemene richtlijn vitamine D-gebruik
De Gezondheidsraad heeft in 2012 een
algemene richtlijn opgesteld over de
hoeveelheid vitamine D die verschillende
leeftijdsgroepen nodig hebben. De huisarts kan iedereen hierover een goed
advies geven.
Toekomstmuziek: ook een vitamine Drichtlijn voor mensen met RA?
Binnen de algemene richtlijn van de
gezondheidsraad is er geen specifiek
advies over het gebruik van vitamine D
bij RA. Dat komt omdat daar nog veel
vragen over bestaan. Zoals:
• Hoeveel vitamine D heeft iemand met RA
nu nodig? Te veel en te weinig vitamine
D kan namelijk allebei klachten geven.
• Welke invloed heeft vitamine D op de
werking van medicijnen tegen RA, zoals
biologische medicijnen?
Op deze vragen is nog geen duidelijk
antwoord. De uitkomst van dit onderzoek
kan mogelijk ook leiden tot een richtlijn
voor artsen en reumatologen die mensen
met RA behandelen. Die richtlijn bepaalt
wat de vitamine D-waarde per persoon
met RA zou moeten zijn. Tot die tijd is het
belangrijk dat mensen met RA het gebruik
van vitamine D in overleg doen met hun
behandelend arts.
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