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NEDERLANDSE SAMENVATTING 
Hidradenitis suppurativa (HS) is een chronische auto-inflammatoire aandoening. Pijnlijke 

terugkerende ontstekingen zoals abcessen en/of sinussen (tunnels) presenteren zich in de 

lichaamsplooien, zoals in de oksels, liezen, onder de borsten, het genitaal gebied en in de 

bilnaad. Hidradenitis suppurativa wordt gezien als een dynamische ziekte met een 

wisselend verloop en een veelzijdig klinisch beeld. De ziekte openbaart zich vaak na de 

puberteit, en vrouwen zijn vaker aangedaan dan mannen. Hidradenitis suppurativa komt 

bij ongeveer 1% van de bevolking voor. De precieze oorzaak en het pathofysiologische 

proces zijn onbekend. Hidradenitis suppurativa wordt gerekend tot de ‘folliculaire occlusie 

tetrade’, waartoe acne conglobata, perifolliciulitis capitis abscedens et suffodiens en sinus 

pilonidalis (haarnestcyste) ook behoren. Er wordt verondersteld dat HS begint met een 

blokkade in het bovenste gedeelte van de haarfollikel. Dit leidt vervolgens tot een 

ophoping van debris in de haarfollikel en uiteindelijk barst deze en ontstaat er een 

afwijkende ontstekingsreactie. Roken en overgewicht zijn risicofactoren voor HS. Er zijn 

diverse behandelopties, variërend van lokale therapie, systemische therapie tot 

chirurgische ingrepen, genezing bestaat echter nog niet. De invloed van HS op de kwaliteit 

van leven kan enorm zijn. Lange tijd is er weinig wetenschappelijke aandacht geweest voor 

HS. Dit is de laatste jaren gelukkig veranderd. We komen steeds meer te weten over deze 

onaangename ziekte en de behandelopties. Dit proefschrift bestaat uit vier te 

onderscheiden delen. 

In het eerste deel van dit proefschrift hebben wij epidemiologisch onderzoek gedaan naar 

het voorkomen van HS bij patiënten met spondyloarthritis (SpA) en vice versa. In de eerste 

studie (Hoofdstuk 2) onderzochten wij het voorkomen van HS bij patiënten met axiale 

spondyloarthritis (SpA). Axiale SpA is een auto-inflammatoire reumatische ziekte en wordt 

onderverdeeld in non-radiografische en radiografische axiale SpA. Radiografische axiale 

SpA staat ook wel bekend als ankyloserende spondylitis en in Nederland wordt het vaak de 

ziekte van Bechterew genoemd. In deze studie hebben wij gebruik gemaakt van een zelf-

diagnostische vragenlijst met gevalideerde vragen over HS. Deze vragenlijst werd 

verzonden naar alle deelnemende axiale SpA patiënten van het Groningen Leeuwarden 

Axiale Spondyloarthtis (GLAS) cohort geïncludeerd voor juni 2016. Positieve antwoorden 

werden vervolgens telefonisch geverifieerd. Resultaten van ons onderzoek heeft 

aangetoond dat HS ongeveer zes tot negen keer zo vaak voor komt bij axiale SpA patiënten 

als in de algemene bevolking, en lijkt geassocieerd te zijn met het vrouwelijk geslacht, een 

lagere kwaliteit van leven en met name een hogere axiale SpA ziekte activiteit. Vervolgens 

hebben we in een tweede studie (Hoofdstuk 3) onderzocht hoe vaak HS-patiënten bij 

zichzelf klinische SpA kenmerken herkennen. Hiervoor werd een vragenlijst ontwikkeld, 
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gebaseerd op de klinische axiale en perifere SpA classificatie criteria gedefinieerd door de 

ASAS (Assessment in SpondyloArthritis International Society). Deze vragenlijst werd 

verzonden naar alle HS patiënten gezien in het Universitair Medisch Centrum Groningen 

en Erasmus Medisch Centrum tussen 2010 en 2016. Van alle patiënten die de vragenlijst 

beantwoorden, bleek dat ongeveer twee-derde voldeed aan ten minste een van de vier 

kenmerken die als ASAS toegangscriteria voor axiale en perifere SpA gelden, vooral aan die 

voor axiale SpA. Daarnaast rapporteerden bijna alle patiënten nog een of meer andere SpA 

kenmerken te hebben. In vergelijking met de patiënten die geen ASAS criteria 

rapporteerden waren de HS patiënten met zelf-gerapporteerde kenmerken vaker van het 

stereotype HS (vrouwelijke geslacht, hogere body mass index (BMI), vaker voormalige of 

huidige rokers), hadden een langere HS ziekteduur en hadden meer actieve HS 

symptomen ten tijde van beantwoording van de vragenlijst. In eerder gepubliceerd 

onderzoek werd ook al aangegeven dat HS patiënten vaker klachten en/of een diagnose 

hebben van SpA. Echter, er is voorheen nog nooit gepubliceerd over het voorkomen van 

HS bij (axiale) SpA patiënten. Wanneer alle resultaten samen worden gewogen, wordt een 

relevante associatie tussen HS en SpA gesuggereerd. Zowel HS als SpA worden beschouwd 

als auto-inflammatoire ziektes, waarvan de exacte oorzaak nog niet is opgehelderd. 

Genetische aanleg lijkt evenwel een rol te spelen. Bij beide aandoeningen is er sprake van 

een te sterk afgesteld immuunsysteem. Er zijn bepaalde overeenkomsten in het 

pathofysiologisch mechanisme (o.a. cytokines) en daarnaast delen de beide aandoening 

anti-inflammatoire behandelopties (zoals anti-tumor necrosis alfa medicatie). Daarnaast 

zijn beide aandoeningen geassocieerd met andere auto-inflammatoire ziekten, specifiek de 

ziekte van Crohn komt bij beide vaker voor dan in de algemene populatie. In de ASAS 

classificatie voor SpA patiënten worden bepaalde geassocieerde aandoeningen buiten de 

gewrichten beschreven, te weten de ziekte van Crohn, psoriasis en uveitis 

(regenboogvliesontsteking), dit worden de extra-articulaire manifestaties genoemd. 

Daarom stellen wij dat HS niet alleen als een huidziekte moet worden beschouwd, maar 

als een zogenaamde immuun gemedieerde inflammatoire ziekte, net als SpA en de ziekte 

van Crohn. Verder zou HS in de toekomst wellicht tot de extra-articulaire manifestaties 

van SpA kunnen worden gerekend. 

Vervolgens beschrijven wij in het tweede deel meerdere stappen van het validatieproces 

van de refined Hurley classificatie. Deze classificatie werd in 2017 gepubliceerd, en is een 

hervormde versie van de originele Hurley classificatie (1989). In deze nieuwe classificatie 

worden Hurley stadium I en II onderverdeeld in drie subklassen, namelijk milde (A), 

matige (B) en ernstige (C) HS. Refined Hurley III is niet onderverdeeld en wordt altijd 

gezien als ernstige HS. Allereerst werd de constructvaliditeit getest (Hoofdstuk 4). Hierbij 

werd een sterke samenhangen (correlatie) aangetoond tussen de ernst van HS zoals 
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gedefinieerd in de refined Hurley classificatie en een patiënt gerapporteerde kwaliteit van 

leven score (Dermatology Life Quality Index, DLQI) en een door de arts afgenomen 

klinische score van de ernst van HS (HS Severity Score System, IHS4). Vervolgens werden 

de inter- en intrabeoordelaar betrouwbaarheid bekeken, in een klinische en digitale setting 

(Hoofdstuk 5). De resultaten waren matig tot goed, waarbij ook een positieve leercurve 

werd gesuggereerd. De indruksvaliditeit liet een goed resultaat zien, waarmee wordt 

aangegeven dat beoordelaars de refined Hurley classificatie als bruikbaar beschouwen. 

Hoewel het validatieproces nog niet compleet is, suggereren deze resultaten dat de refined 

Hurley classificatie een adequaat classificatiesysteem is voor HS. Na finaliseren van het 

validatieproces is het mogelijk om details van de classificatie eventueel nog scherp te 

stellen, waarna het validatieproces opnieuw moet worden uitgevoerd. Daarnaast hebben 

we in dit tweede deel een vragenlijst voor HS patiënten ontworpen, waaruit de refined 

Hurley classificatie kan worden afgeleid (Hoofdstuk 6). Hierbij hebben wij ook de 

interbeoordelaar overeenkomst en betrouwbaarheid getest, welke goede resultaten lieten 

zien. Wij stellen daarom dat deze vragenlijst potentie heeft om te worden gebruikt in 

wetenschappelijke studies en klinische settingen, bijvoorbeeld in “eHealth” (elektronische 

gezondheidzorg). 

In het derde deel van dit proefschrift onderzochten wij of er binnen de diversiteit van de 

HS patiëntenpopulatie specifieke klinische subgroepen bestaan, dit om uiteindelijk bij te 

dragen aan een solide beschrijving van de HS fenotypen (Hoofdstuk 7). In deze studie 

maakten wij gebruik van clusteranalyse, uitgevoerd in een Nederlands multi-centrum HS 

patiënten cohort (patiënten werden gezien tussen april 2015 en juni 2019 in het 

Universitair Medisch Centrum Groningen, Meander Medisch Centrum te Amersfoort en 

Ziekenhuis Nij Smellinge te Drachten). Op basis van vier klinische variabelen, te weten 

geslacht, BMI, rookgeschiedenis en voorkomen van geassocieerde folliculaire occlusie 

ziekten uit de ‘tetrade’, identificeerden wij vijf specifieke HS patiëntcategorieën:  

1. “vrouwen met stereotypische HS” (40%), met een positieve rookgeschiedenis en 

overgewicht/obesitas; 2. “vrouwen met één specifieke risicofactor voor HS” (23%) (met een 

positieve rookgeschiedenis of overgewicht/obesitas); 3. “mannen met HS” (22%), met een 

rookgeschiedenis en/of overgewicht/obesitas); 4. “HS plus andere folliculaire occlusie 

aandoeningen” (9%), waarbij HS patiënten ook bekend zijn met acne conglobata, 

perifolliciulitis capitis abscedens et suffodiens en/of sinus pilonidalis (haarnestcyste); en  

5. “gelimiteerde HS” (6%), HS patiënten zonder geassocieerde risicofactoren 

rookgeschiedenis en overgewicht en zonder folliculaire occlusie aandoeningen. Van deze 

laatste categorie is het interessant om na te gaan waarom HS zich heeft ontwikkeld en hoe 

deze patiënten reageren op therapie.  
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Zowel het tweede als derde deel van dit proefschrift dragen bij aan het verkrijgen van meer 

inzicht in de pathofysiologie en behandeling van HS, hierbij is het namelijk belangrijk om 

HS patiënten adequaat te classificeren en categoriseren. 

Ten slotte presenteerden wij de casus van een HS patiënt (die rookt en acne conglobata 

heeft) met HS op de wreef van zijn voet, een atypische locatie (Hoofdstuk 8). Hij werkt 

als stratenmaker, waarbij hij stevige en strakke werkschoenen draagt en vaak geknield aan 

het werk is waarbij zijn voet in een gebogen stand verkeert. De wreef van de voet bevat 

ook (terminale) haarfollikels, net als de lichaamsplooien. Door het dragen van de 

werkschoenen wordt er een warme, vochtige en occlusieve omgeving gecreëerd, gelijk aan 

de lichaamsplooien waarin HS zich typisch presenteert. Zijn werkhouding suggereert dat 

er ook sprake is van regelmatige wrijving van zijn schoen over zijn wreef. Deze factoren 

samengenomen wordt de theorie ondersteund dat mechanische stress (druk en wrijving op 

de huid) een risicofactor kan zijn voor het ontstaan of in stand houden van HS(-achtige) 

laesies.  

Met dit proefschrift hopen wij een bijdrage geleverd te hebben aan zowel 

epidemiologische als klinische kennis betreffende HS. 
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