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Auto-immuun blaarziekten (AIBD) omvatten een groep van zeldzame en chronische huid- en 

slij mvliesaandoeningen veroorzaakt door auto-antilichamen gericht tegen structurele eiwitten 

in de desmosomen en hemidesmosomen, die respectievelij k leiden tot intra-epitheliale en 

subepitheliale blaarvorming. De klinische presentatie is heterogeen en kan bestaan uit blaren, 

erosies, ulcera, erytheem en in sommige gevallen littekenvorming. Pemfi goïd en pemphigus zij n 

de twee grootste subgroepen binnen AIBD en kunnen verder worden verdeeld in verschillende 

subtypen, beschreven in hoofdstuk 1. Binnen de pemfi goïd groep omvatten deze bulleus en 

nonbulleus pemfi goid (BP en NBP), slij mvliespemfi goïd (MMP), epidermolysis bullosa acquisita 

(EBA), lineaire IgA dermatose (LAD), pemfi goïd gestationis en anti-p200 pemfi goïd, en binnen 

de pemphigus groep pemphigus vulgaris (PV) en pemphigus foliaceus (PF). Hoewel er overlap 

bestaat tussen de symptomen binnen deze groepen, verschillen ze duidelij k in diagnostische 

kenmerken, prognose en behandeling. Het management van AIBD blij ft een uitdaging. De 

huidige behandelingen binnen de pemfi goïd ziekten variëren sterk in effectiviteit en gaan vaak 

gepaard met ernstige bij werkingen, daarentegen leidde de introductie van rituximab tot een 

revolutionaire stap in de behandeling van pemphigus vulgaris.

Dit proefschrift is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel bestaat uit studies gericht op 

het karakteriseren, diagnosticeren en behandelen van patiënten met MMP. Het tweede deel 

presenteert studies over het management van AIBD, inclusief nieuwe behandelmogelij kheden 

bij  BP en NBP.

Deel 1 - Slijmvliespemfi goïd: klinische karakteristieken, diagnostiek en 
behandeling
MMP omvat een zeldzame en heterogene groep van pemfi goïd ziekten met predominante 

slij mvliesbetrokkenheid en met een aanzienlij ke diagnostische en therapeutische vertraging. 

In hoofdstuk 2 hebben we een grote retrospectieve cohortstudie uitgevoerd in 145 patiënten 

gediagnosticeerd met MMP tussen 2002 en 2019 in een tertiair centrum met het doel vroege 

herkenning van deze ziekte te verbeteren. De mediane diagnostische vertraging was 12 

maanden. De meerderheid presenteerde zich met betrokkenheid van het mondslij mvlies 

(87%), gevolgd door het oogslij mvlies (30%), het genitaal slij mvlies (26%), het neusslij mvlies 

(23%) en het faryngeale/laryngeale slij mvlies (17%). Bovendien werd in 26% van de gevallen 

huidbetrokkenheid gemeld. Opvallend was dat bij na 42% van de patiënten met oculaire 

betrokkenheid deze symptomen later tij dens het ziektebeloop ontwikkelde, wat het belang van 

follow-up met regelmatig lichamelij k onderzoek benadrukt. In bij na alle patiënten (95%) werd 

lineaire afzetting van IgG, IgA en/of C3c in mucosale en/of huidbiopten gezien door middel 

van directe immunofl uorescentiemicroscopie (DIF), terwij l in slechts 45% epidermale of dermale 

binding van IgG of IgA werd gezien door middel van indirecte immunofl uorescentiemicroscopie 

(IIF) op gespleten huid (SSS). Van de 145 patiënten was het antigeen BP180 het vaakst 

aangetoond, gedetecteerd door immunoblot (56%) en ELISA (86%), in tegenstelling tot BP230 

(respectievelij k 18% en 24%). Bij  12% van de patiënten werden auto-antilichamen tegen laminine 

332 gedetecteerd door middel van de keratinocyte footprint assay. Opmerkelij k was dat 35% van 



236

de patiënten met auto-antilichamen tegen laminine 332 een maligniteit had vergeleken met 11% 

van de patiënten zonder auto-antilichamen tegen laminine 332. Dit benadrukt het belang van 

oncologische screening binnen deze patiëntengroep. De meerderheid (77%) kreeg systemische 

immunosuppressieve of immunomodulerende therapie, voornamelijk patiënten met multisite 

betrokkenheid (89%), oculaire betrokkenheid (98%) en faryngeale of laryngeale betrokkenheid 

(100%). De respons op immunosuppressieve en immunomodulerende behandeling was relatief 

laag met een hoog aantal bijwerkingen. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor toekomstig 

onderzoek.

Vanwege de klinische heterogeniteit van MMP kunnen patiënten zich presenteren bij 

verschillende medische disciplines, waaronder de tandheelkunde, kaakchirurgie, oogheelkunde, 

keel- neus- en oorheelkunde en gynaecologie. Dit leidt vaak tot een diagnostische vertraging 

vanwege de zeldzaamheid van de ziekte. Klinische kenmerken van vulvair MMP kunnen 

overlappen met andere ziektebeelden zoals lichen sclerosus of vulvaire erosieve lichen planus 

wat kan leiden tot een verkeerde diagnose. In hoofdstuk 3 rapporteerden we 14 volwassen 

en juveniele patiënten met gelokaliseerd vulvair MMP, met een variëteit in klinische en 

immunologische bevindingen. De mediane duur van de symptomen vóór verwijzing naar 

de dermatoloog was 12 maanden. Eén patiënt werd eerder gediagnosticeerd en behandeld 

als lichen sclerosus. Verder varieerde de ernst van de laesies binnen deze groep en 50%, 

voornamelijk volwassenen, ontwikkelde structureel architectuurverlies. Het is niet bekend 

of de vaginale mucosa vaak betrokken is bij patiënten met vulvair MMP, wat het belang van 

gynaecologisch onderzoek benadrukt. 

In hoofdstuk 4 evalueerden we de diagnostische betrouwbaarheid van DIF op slijmvliesbiopten 

en immunoserologie en vergeleken we verschillende paarsgewijs uitgevoerde diagnostische 

testen in een groot cohort van 787 patiënten met verdenking op MMP in een tertiair ziekenhuis. 

DIF van het mondslijmvlies bleek de meest robuuste diagnostische test te zijn en was positief bij 

88% van de patiënten. Er was geen significant verschil te zien in de diagnostische sensitiviteit 

van DIF tussen een perilesionaal en een niet aangedaan mondslijmvlies biopt (89% en 77% 

respectievelijk), waardoor beide locaties geschikt zijn voor het stellen van de diagnose van 

MMP. Hoewel DIF van gingivale mucosa zeer gevoelig was (100%), verdient het niet de voorkeur 

om een   biopt af te nemen van de gingiva. Dit gezien de kwetsbaarheid van het weefsel en 

de technische moeilijkheden. In tegenstelling tot het mondslijmvlies was de sensitiviteit van 

DIF van het oogslijmvlies (67%) relatief laag. Opmerkelijk was dat drie patienten met MMP 

met solitaire oculaire betrokkenheid een positief DIF biopt van de orale mucosa toonden. 

Verder werd bij 60% van de patiënten met MMP een DIF biopt van de huid afgenomen en dit 

was in 74% van de gevallen positief, ongeacht de aanwezigheid van huidafwijkingen. Deze 

bevindingen ondersteunen de afname van aanvullende biopten voor DIF om de diagnose van 

MMP te bevestigen. In de meeste slijmvliesbiopten voor DIF (63%), kon het serratiepatroon 

niet bepaald worden, in tegenstelling tot DIF biopten van de huid (36%). Het serratiepatroon 
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werd vaker waargenomen in huidbiopten (66%) in vergelij king met slij mvliesbiopten (45%) bij  

patiënten met MMP waarbij  beide biopten waren afgenomen. Detectie van IgG (84%) in DIF 

biopten werd het vaakst gerapporteerd, gevolgd door IgA (61%) en C3c (61%). In tegenstelling 

tot DIF liet serologie een lagere sensitiviteit zien en is dus onvoldoende voor het stellen van 

de diagnose van MMP.

Nieuwe inzichten met betrekking tot de diagnose en behandeling van MMP heeft geleid tot 

een update van de richtlij n als vervolg op de internationale consensus gepubliceerd in 2002. 

Hoofdstuk 5 bevat het eerste deel van de S3-richtlij n voor de diagnose en behandeling 

van MMP gebaseerd op een systematische search van de beschikbare literatuur. Er werd 

consensus bereikt over de terminologie van MMP waarbij  MMP met betrokkenheid van een 

slij mvlieslocatie gedefi nieerd wordt als monosite MMP, terwij l multisite MMP geldt voor 

patiënten met betrokkenheid van meerdere slij mvlieslocaties. De ernst van MMP hangt 

af van het aangetaste slij mvlies. Mild tot matig MMP wordt gekenmerkt door afwij kingen 

beperkt tot de orale mucosa, terwij l ernstig MMP gepaard gaat met betrokkenheid van de 

conjunctiva, larynx, nasofarynx, oesophagus of genitalia. Hoewel er geen duidelij ke associatie 

bekend is tussen het fenotype en de betrokken auto-antigenen, bestaat er tegenstrij dig bewij s 

met betrekking tot de associatie tussen laminine 332 en een onderliggende maligniteit. Er 

wordt aanbevolen om in het geval van anti-laminine 332-reactiviteit een screening op een 

maligniteit te verrichten, met name op solide tumoren. Het gebruik van meetinstrumenten 

voor ziekte-activiteit en patiënt-gerapporteerde uitkomsten wordt aanbevolen voor klinische 

onderzoeken naar MMP. In hoofdstuk 6, het tweede deel van de S3-richtlij n, worden de 

diagnose en behandeling besproken. De diagnose van MMP is gebaseerd op zowel klinische 

bevindingen als de detectie van weefselgebonden en circulerende auto-antilichamen gericht 

tegen de epidermale basaalmembraan zone. Het afnemen van een perilesionaal biopt van 

het slij mvlies voor DIF wordt aanbevolen bij  alle patiënten met een verdenking op MMP. Als 

alternatief kan een DIF biopt van niet aangedaan slij mvlies of de huid worden afgenomen. 

Bovendien wordt het herhaaldelij k verrichten van biopten van een andere locatie aanbevolen 

in het geval van een aanvankelij k negatieve DIF uitslag. Dit kan te maken hebben met de 

biopt locatie of een lagere titer van weefselgebonden auto-antilichamen in MMP vergeleken 

met andere AIBD's. IIF op SSS moet gelij ktij dig met DIF worden uitgevoerd om circulerende 

IgG of IgA auto-antilichamen te detecteren. Bij  oculair MMP is echter de combinatie van 

DIF en serologie in 50% van de gevallen negatief. In het geval van epidermale binding of 

een negatieve uitslag door IIF op SSS wordt aanbevolen om additionele immunoserologie 

te verrichten zoals ELISA om IgG of IgA reactiviteit tegen BP180, het meest voorkomende 

antigeen binnen MMP, te detecteren. Patiënten met MMP moeten worden getest op anti-

laminine 332-reactiviteit evenals op anti-collageen type VII reactiviteit in het geval van dermale 

binding of een negatieve uitslag door IIF op SSS. Een biopt voor histopathologie maakt geen 

onderscheid tussen MMP en andere pemfi goïd ziekten of MMP subgroepen, en kan met name 

nuttig zij n om andere differentiële diagnoses uit te sluiten. Gezien de heterogeniteit van deze 
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ziekte vergt de behandeling en monitoring een multidisciplinaire aanpak in gespecialiseerde 

centra in samenwerking met de dermatologie, oogheelkunde, keel- neus- en oorheelkunde 

en mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie bij nieuw gediagnosticeerde patiënten met 

MMP en tijdens follow-up in geval van het ontwikkelen van nieuwe symptomen. De keuze 

van de behandeling hangt af van de ernst van de ziekte. De eerstelijnsbehandeling van 

ernstig MMP omvat dapson en cyclofosfamide en/of orale corticosteroïden, gevolgd door 

dapson en rituximab als tweedelijnsbehandeling. In refractaire gevallen worden intraveneuze 

immunoglobulinen en TNF-alfa-blokkers beschouwd als derde- en vierdelijnsbehandeling. In 

het geval van mild tot matig MMP worden lokale corticosteroïden of dapson, methotrexaat of 

tetracyclines als eerstelijnsbehandeling beschouwd, gevolgd door een combinatie van deze 

therapieën, of azathioprine of mycofenolaat mofetil, en als derdelijnsbehandeling dapson en 

rituximab.

Deel 2 - Management van auto-immuun blaarziekten
Over het algemeen is de behandeling van AIBD gebaseerd op het gebruik van niet-specifieke 

systemische immunosuppressieve en immunomodulerende therapie met wisselende 

effectiviteit. Bovendien kunnen deze behandelingen leiden tot ernstige bijwerkingen die op 

zijn minst gedeeltelijk de oorzaak kunnen zijn van de verhoogde morbiditeit en mortaliteit, 

vooral bij de oudere bevolking. Dit draagt   bij aan de behoefte aan betere en veiligere 

behandelmogelijkheden. Voor pemphigus wordt rituximab in combinatie met kortdurende 

prednison beschouwd als eerstelijnstherapie. Toch ontbreekt bewijs met betrekking tot het 

optimale doseringsregime en worden in de dagelijkse praktijk verschillende protocollen gebruikt, 

waaronder het lymfoomprotocol (375 mg/m2 IV-infusie eenmaal per week gedurende vier 

weken) en het reumatoïde artritis protocol (tweemaal 1000 mg IV-infusies met een interval van 

twee weken). In hoofdstuk 7 analyseerden we de effectiviteit van rituximab met behulp van 

het reumatoïde artritis protocol bij patiënten met pemphigus vulgaris en pemphigus foliaceus, 

en vergeleken we de groep met en zonder herhaalinfusen van 500 mg IV in maand zes (M6) 

en maand twaalf (M12). In totaal werden 53 patiënten behandeld met rituximab van wie er 25 

M6 en M12 kregen. Alle patiënten bereikten disease control waarvan 23% partial remission en 

77% complete remission. In totaal ontwikkelde 57% een recidief binnen de eerste 3 jaar na de 

eerste infusie met een mediane tijd van 42 weken. Opvallend was dat het percentage recidieven 

significant lager was in de groep die M6 en M12 kreeg (40%) vergeleken met de groep zonder 

deze herhaalinfusen (71%), gecorrigeerd voor pemphigus subtype, rituximab-naïeve versus 

niet-naïeve patiënten, ziekteduur vóór behandeling met rituximab en gemiddelde cumulatieve 

dosis prednison. Deze bevindingen suggereren een gunstig effect van herhaalinfusen in maand 

6 en maand 12 bij het voorkomen van recidieven.

Naast de klinische effectiviteit van rituximab toonden we in hoofdstuk 8 dat rituximab de 

kwaliteit van leven, de ziektelast en de mentale gezondheid verbeterde bij patiënten met 

pemphigus. Bij 47 patiënten met pemphigus werden de volgende patient reported outcome 
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measurements (PROM's) verzameld gedurende de behandeling met rituximab: Dermatology 

Life Quality Index (DLQI), Visual Analogue Scale (VAS) in pain, Hospital Anxiety and Depression 

Scale (HADS) en Treatment of Autoimmune Bullous Diseases Quality of Life (TABQOL). Tussen 

maand 0, maand 6 en maand 12 namen deze scores signifi cant af en werd een verbetering 

gezien in de ernst van de categorieën binnen deze PROM's. Verder evalueerden we de 

klinische respons en verbetering van de kwaliteit van leven bij  23 patiënten met BP en MMP 

die werden behandeld met rituximab. Disease control werd bereikt bij  83% van de patiënten 

en remissie bij  74% van de patiënten. Tij dens de behandeling met rituximab daalde het 

percentage gebruik van adjuvante immunosuppressiva en immunomodulatoren, van 91% in 

maand 0 tot 39% in maand 12. Bovendien zagen we ook een signifi cante verbetering van 

de kwaliteit van leven en een afname van de ziektelast. Tussen maand 0 en maand 6 daalde 

de DLQI-score signifi cant, evenals de TABQOL-score tussen maand 0 en maand 12, en de 

HADS-score tussen maand 0 en maand 6.

In de zoektocht naar effectieve en veilige behandelmogelij kheden binnen BP en NBP hebben 

we twee klinische trials verricht. In hoofdstuk 9 werd de veiligheid en werkzaamheid van 

nomacopan, een dubbele remmer van complement C5 en leukotriene B4 (LTB4) geanalyseerd 

bij  negen patiënten met BP en NBP, in een fase II studie met een arm. Eerder werd het 

therapeutisch effect van nomacopan aangetoond in een antibody transfer model of BP-like 

EBA, waarbij  een afname van infl ammatie van de huid en de subepidermale splij ting werd 

gezien. Het primaire eindpunt was het optreden van ernstige bij werkingen tussen graad 3 en 

5, mogelij k gerelateerd aan nomacopan. Secundaire eindpunten waren de Bullous Pemphigoid 

Disease Area Index (BPDAI) en de Visual Analogue Scale (VAS) voor pruritus. Geen van de negen 

patiënten meldde ernstige bij werkingen mogelij k gerelateerd aan nomacopan. Op dag 42 was 

de gemiddelde BPDAI-activiteitsscore gedaald van 32 op dag 1 tot 12 punten. Zeven van de 

negen patiënten vertoonden een afname van de BPDAI-activiteitsscore van ≥8 punten tussen 

dag 1 en 42. Bovendien daalde de algehele VAS-pruritusscore met 7 punten ten opzichte van 

een gemiddelde score van 18 punten op dag 1. Op basis van deze veelbelovende resultaten 

is een gerandomiseerde, placebogecontroleerde fase III-studie naar de werkzaamheid van 

nomacopan momenteel in ontwikkeling.

Tot slot, in hoofdstuk 10, evalueerden we de werkzaamheid en veiligheid van apremilast, een 

fosfodiësterase type 4 (PDE4) remmer, bij  patiënten met BP en NBP. PDE4 functioneert als een 

intracellulair enzym dat ontstekingen moduleert door cyclisch adenosinemonofosfaat (cAMP) 

af te breken via enzymatische hydrolyse, wat resulteert in verhoogde ontstekingsmediatoren. 

Remming van PDE4 verhoogt intracellulair cAMP, geassocieerd met de onderdrukking van 

overactiviteit van het immuunsysteem en afname van infl ammatoire cytokinen en chemokinen. 

Tegelij kertij d leidt remming van PDE4 tot een toename van anti-infl ammatoire cytokinen. 

Eerder vertoonde remming van PDE4 een afname van ziektemanifestatie en -progressie 

in EBA muismodellen. Om deze redenen hebben we een pilotstudie uitgevoerd waarin 
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apremilast werd gecombineerd met doxycycline gedurende de eerste zes weken, gevolgd 

door apremilast monotherapie gedurende tien weken. Patiënten werden geëxcludeerd indien 

ze na zes weken behandeling met apremilast en doxycycline geen disease control hadden 

bereikt. In totaal werden acht patiënten geïncludeerd waarvan er drie week 16 bereikten. Van 

deze drie patiënten bereikten twee partial remission in week 16. Eén patiënt bevindt zich nu 

nog in de onderzoeksfase en vertoonde disease control in week zes. Eén patiënt was na een 

week gestopt met het onderzoek vanwege de bijwerkingen misselijkheid en braken. Drie 

patiënten bereikten geen disease control en werden in week 6 geëxcludeerd. De mediane VAS 

score voor pruritus was 20 punten bij baseline en nam af naar 11 punten bij de drie patiënten 

die het onderzoek voltooiden. Bovendien daalde de mediane BPDAI-score van respectievelijk 

11 naar 6 punten. Geen van de patiënten meldde ernstige bijwerkingen. Op basis van deze 

resultaten bleek apremilast niet effectief bij patiënten met een actief cutaan pemfigoïd.
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