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Het fenomeen van Raynaud (“Raynaud’s Phenomenon”, RP) is een veel voorkomende 
aandoening, met name bij jonge vrouwen.1 Het is een fenomeen waarbij de handen of 
voeten aanvalsgewijs verkleuren als reactie op koude of emotionele stress. Dit komt 
doordat de bloedvaten samenknijpen (vasospasme). Bij mensen met RP gebeurt dit al 
bij bijvoorbeeld minimale temperatuursverandering. De vingers of tenen verkleuren 
eerst wit (ischemie: er is geen bloed in de vingers), daarna soms blauw (hypoxie: gebrek 
aan zuurstof) en bij opwarmen worden ze heel rood (reperfusie: het terugkomen van de 
doorbloeding). Hoewel de kennis over het exacte onderliggende mechanisme toeneemt, 
blijft het nog onvolledig begrepen. In sommige patiënten is RP het eerste symptoom 
van een ernstige onderliggende systeemziekte (secundair RP), echter in de meeste 
gevallen in het zonder onderliggende oorzaak (primair RP). Om tussen de twee vormen 
onderscheid te maken wordt in de kliniek gebruikt gemaakt van nagelriem capillair 
microscopie (NCM), hierbij worden de kleinste haarvaatjes (capillairen) in de vingers 
bekeken met een microscoop, en antistoffen in het bloed.2 Echter zijn deze testen niet 
altijd conclusief of beschikbaar. Bij de systeemziekte systemische sclerose (SSc) is RP 
in bijna alle patiënten het eerste symptoom, soms jaren voor er andere symptomen 
volgen. SSc is een ernstige ziekte gekarakteriseerd door onder andere schade van de 
kleinste bloedvaten, met hoge ziektelast en mortaliteit. Patiënten kunnen onder andere 
pijnlijke wondjes zweertjes aan de vingers krijgen (digitale ulcera) door gebrek aan 
doorbloeding, dit is bij patiënten met primair RP niet zo. Bij SSc worden er middels 
NCM vaak afwijkende capillairen gevonden, zoals reuzencapillairen en een verminderd 
aantal capillairen wat ingedeeld kan worden in patronen (vroeg, actief en laat). Daarnaast 
kunnen er specifieke SSc antistoffen in het bloed zijn. Het is van belang in een vroeg 
stadium onderscheid te maken tussen de primaire en secundaire vorm van RP, zodat 
mensen met SSc vroeg ontdekt worden en tijdig kunnen worden behandeld. Daarnaast 
kan RP zelf ook vervelende klachten geven, met name pijn, waardoor de kwaliteit van 
leven verlaagd. [3,4] Voor patiënten waarbij standaard behandeling niet voldoende helpt, 
zijn er weinig opties. In hoofdstuk 1 is een algemene introductie en zijn de doelen van 
dit proefschrift beschreven.

De associatie tussen de gemiddeld ischemie tijd, een maat voor de ernst van het 
vasospasme gemeten tijdens de afkoeling procedure, en NCM afwijkingen werd 
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bestudeerd in hoofdstuk 2. In eerdere studies werd bij patiënten met vergevorderde 
SSc een relatie gezien tussen capillair afwijkingen en de ernst van vasospasme, de 
ontwikkeling van digitale ulcera en een negatieve relatie met doorbloeding.5-7 In 
patiënten met andere systeemziekten dan SSc is er nog niet naar deze relatie gekeken. 
De resultaten van onze studie laten zien dat een langere ischemie tijd geassocieerd is 
met meer capillair afwijkingen, zoals verminderd aantal capillairen, verwijde capillairen 
of reuzencapillairen. Met name tijdens de herstelfase na afkoeling was er een duidelijk 
verschil tussen patiënten met en zonder afwijkingen. In de wijsvinger werd de langste 
ischemie tijd gevonden, wat overeenkomt met bevindingen in eerdere studies waarbij 
digitale ulcera het vaakst werden gezien in de wijsvinger en ringvinger.8,9

In hoofdstuk 3 toont het figuur de verandering van de capillairen van een patiënte met 
systemische sclerose, gedurende een periode van 10 jaar. Dit is een unieke illustratie 
omdat het over zo’n lange periode gaat en daarnaast de hele nagelriem in beeld is 
gebracht, waardoor hetzelfde gebied meerdere malen is afgebeeld en dus exacte dezelfde 
capillairen vervolgd konden worden. Het laat zien dat de patiënte met de tijd van een 
actief patroon verandert in een laat patroon.

Hoofdstuk 4 toont de resultaten van een studie waar we de herstelperiode van een 
RP aanval en het betrokken zijn van de duim tijdens een aanval kunnen helpen bij 
het onderscheiden van primair RP en SSc. Zoals genoemd in hoofdstuk 2, was er 
een duidelijk verschil in hersteltijd tussen primair en secundair RP. Daarom is onze 
hypothese dat de hersteltijd kan helpen met het differentiëren tussen primair RP en 
SSc. Verder was in een eerdere studie van Chikura et al. de duim vaker aangedaan 
bij patiënten met SSc, in vergelijking met primair RP.10,11 Onze resultaten toonden dat 
patiënten met een snel herstel van doorbloeding en zonder betrokkenheid van de duim 
een laag risico hebben om SSc te hebben. Het helpt dus om SSc uit te sluiten, andersom 
helpen positieve uitslagen het echter niet aantonen. Daarom blijft klinische beoordeling 
door een specialist en meer specifiekere testen zoals NCM en antistoffen in het bloed 
van belang bij het diagnosticeren van de ziekte.

In hoofdstuk 5 wordt de relatie tussen afwijkingen bij NCM en de “body mass index” 
(BMI) categoriën beschreven. In een eerdere studie verhoogde het risico op het hebben 
van RP met een lagere BMI.12 In patiënten met anorexia nervosa zijn eerdere capillair 
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afwijkingen gevonden, ook in patiënten zonder onderliggende systeemziekte.13 Een 
cohort van RP patiënten zonder onderliggende systeemziekte werden onderzocht. 
In patiënten met ondergewicht (BMI<18.5 kg/m²) werden vaker verminderd aantal 
capillairen, verwijde capillairen en reuzencapillairen gevonden. Verder hadden patiënten 
met overgewicht (BMI>25 kg/m²) een kortere hersteltijd na de afkoeling. Deze resultaten 
geven aan dat de capillair afwijkingen geassocieerd zijn met BMI, onafhankelijk van een 
onderliggende systeemziekte.

In patiënten met SSc lijkt NCM een goede voorspeller van interne orgaanschade. De 
afwijkingen op NCM zijn bijvoorbeeld geassocieerd met de aanwezigheid en ernst 
van orgaanschade in SSc patiënten, en het lijkt zelfde mortaliteit te voorspellen.14-19 In 
andere systeemziekten, zoals “mixed connective tissue disease” (MCTD), systemische 
lupus erythematosus (SLE), primair Sjögren syndroom (pSS) en reumatoïde artritis 
(RA), waarbij secundair RP ook kan voorkomen, is de aanwezigheid van afwijkingen 
op NCM en de voorspellende waarde daarvan minder goed onderzocht. In hoofdstuk 
6 het doel van de studie was om de capillair afwijkingen te beschrijven in een cohort 
met verschillende onderliggende systeemziekten. Ten tweede werd de associatie tussen 
NCM afwijkingen en afwijkende longfunctie testen onderzocht. Als de longfunctie 
testen afwijkend zijn, kan dit een teken zijn van onderliggende longbetrokkenheid. 
Capillair afwijkingen werden geclassificeerd in de verschillende patronen, normaal, 
niet-specifiek, en de SSc patronen: vroeg, actief en laat. Een SSc patroon werd vaak 
gevonden in patiënten met de verschillende systeemziekten, wisselend tussen 13% bij 
RA tot 88% bij SSc. Daarnaast werd een afwijkende longfunctie test vaker gevonden in 
patiënten met een SSc patroon op NCM.

In SSc wordt met name vaatschade in de kleinste vaten beschreven. Echter, vernauwing of 
zelfs afsluiting wordt ook gezien in grotere slagaders.20,21 Vaatveranderingen in patiënten 
met SSc, zoals endotheel schade, intima en media verdikking en collageen formatie, 
kunnen zorgen voor verdikking van de vaatwand.22 Deze veranderingen resulteren 
mogelijk in een verhoogde vaatstijfheid. Onze hypothese was dat deze veranderingen 
mogelijk al in een vroeg stadium ontdekt kunnen worden door middel van functionele 
vaatstijfheid metingen. Als dit zo is, zou er in een vroeg stadium behandeling gestart 
kunnen worden om ernstige vaatschade te voorkomen. In dierenstudies verhoogd 
endotheline (een vaatvernauwende stof) de vaatstijfheid.23 Daarnaast zorgt de 
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endotheline receptor antagonist bosentan voor verbetering van de capillairen in 
patiënten met SSc.24 Daarom is bosentan een potentiële behandeling om vaatstijfheid te 
voorkomen. Daarom werd in hoofdstuk 7 de vaatstijfheid van SSc patiënten vergeleken 
met leeftijd- en geslacht-gematchte gezonde controles. Ten tweede werd het effect van 
bosentan op de vaatstijfheid in patiënten met SSc beoordeeld. De vaatstijfheid van de 
aorta, bovenarm en onderarm van de SSc patiënten was niet verhoogd ten opzichte van 
de gezonde controles. Hoewel er geen effect van bosentan op de aorta en bovenarm 
vaatstijfheid werd gevonden, was er wel een verbetering in vaatstijfheid van de onderarm 
in SSc patiënten die bosentan kregen ten opzichte van patiënten die alleen standaard 
behandeling kregen. Dit suggereert dat bosentan mogelijk effect heeft op de kleinere 
slagaders van de onderarm, naast het bekende effect op de capillairen. Dit is een stap 
voorwaarts in de vroege behandeling en vaatschade in SSc en geeft richting aan voor 
toekomstig onderzoek.

Een deel van de patiënten met RP hebben onvoldoende effect of ernstige bijwerkingen 
van standaard behandeling. Echter zijn behandelopties dan beperkt. Hoofdstuk 8 laat 
de resultaten van een unieke studie zien, waarin patiënten met therapieresistent RP 
linkszijdig een “single-port thoracoscopic sympathicotomy” (SPTS) operatie hebben 
ondergaan. De rechterzijde, zonder interventie, was daardoor de controle kant, waarmee 
patiënten hun eigen controle waren. Voorheen was de sympathectomie een grote 
operatieve ingreep, waardoor de voordelen niet opwogen tegen de nadelen.25-27 Echter, 
bij de afdeling thoraxchirurgie hebben ze de operatieve ingreep verder ontwikkeld.28 Ook 
al is er nog steeds wel algehele narcose nodig, de verbeterde procedure is nu minimaal 
belastend voor de patiënt. Daarom hebben we bestudeerd was de uitvoerbaarheid en het 
effect op klachten en doorbloeding van de hand van de SPTS ingreep was bij patiënten 
met therapieresistent RP. Eén maand na de operatie waren alle patiënten tevreden over 
de vermindering van hun klachten aan de linkerhand. Ook de objectieve maten voor de 
doorbloeding van de hand verbeterden ten opzichte van rechts. Er waren geen ernstige 
complicaties of bijwerkingen. Drie patiënten hadden milde bijwerkingen, twee daarvan 
hadden last van toename van zweten op andere plaatsen dan de hand, één had kloofjes 
aan de vingertoppen van de geopereerde kant wat na enkele maanden vanzelf verdween. 
Concluderend is de SPTS een uitvoerbare en op korte termijn een effectieve ingreep 
voor therapieresistent RP.



164

Nederlandse samenvatting

CONCLUSIE

RP is een belangrijke factor voor het verbeteren en voorkomen van vaatschade bij SSc 
patiënten, omdat het de onderliggende ziekte weerspiegeld al jaren voor de ziekte zich 
verder ontwikkelt. Dit proefschrift voegt toe aan de kennis over de pathofysiologie van 
RP en de verschillen tussen primair en secundair RP. Dit helpt om de mechanismen die 
leiden tot dit fenomeen te leren begrijpen. Tot slot beschrijft dit proefschrift mogelijke 
nieuwe verbeterde behandelingen voor RP en SSc.
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het bijzonder Anne van Gessel voor ook het helpen beoordelen van alle capillairbeelden.
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Er zijn ook verschillende studenten geweest die hebben bijgedragen aan onderdelen van 
verschillende studies. Ban, Cato, Marlies, Martijn, en Tessa bedankt!

Op de onderzoekskamer zijn er een heleboel kamergenootjes geweest. Naast het harde 
werken was er gelukkig ook altijd tijd voor gezelligheid en een luisterend oor. Beste 
Hariëtte, bedankt voor de morele steun en ook praktische adviezen. Beste Stefanie, 
zonder jou was de CEASE misschien wel nooit voltooid. Vele onderdelen van jouw, 
zeer goed geregelde en georganiseerde, RELEASE studie konden worden overgenomen. 
Bedankt ook voor alle verdere steun en hulp! Beste Esther en Lisanne, toen ik begon 
met mijn MD/PhD traject, waren jullie al een eind op weg. Twee betere voorbeelden 
had ik mij niet kunnen wensen, beide zeer harde werkers maar in jullie geheel eigen 
stijl. Bedankt voor jullie tips en adviezen! Beste Dorienke, het was voor jou lang niet 
altijd makkelijk, maar je stond altijd voor anderen klaar. Bedankt voor je geduld, de 
prettige gesprekken en het monitoren van de CEASE. Beste Bernadette, onze wegen zijn 
niet heel vaak gekruist, maar op de borrels was het altijd gezellig. Bedankt daarvoor, 
en onze wegen zullen in toekomst vast nog wel eens kruisen, aangezien je inmiddels al 
weer even bent begonnen met de opleiding tot reumatoloog. Beste Hilde, wat is het voor 
jou soms een strijd geweest, maar opgeven deed je nooit. Ik vind het heel mooi hoe jij 
kunt reflecteren op gebeurtenissen, niet alleen bij het onderzoek maar ook bij andere 
aspecten van het leven. Bedankt voor alle gezelligheid en het heerlijke ventileren, ik kijk 
er naar uit om straks in de kliniek als collega’s te werken! Beste Trynke, wat heerlijk om 
maandagochtend samen studie ontwijkende dingen te kunnen doen. De rest van de week 
werkte je hard genoeg om dat weer ruim in te halen. Bedankt voor alle gezelligheid en 
je goeie grappen (“maisje”), maar ook voor het luisterend oor en goeie adviezen. Beste 
Amel, dankzij jou konden de studies tijdens mijn M2 gewoon doorgaan. In het begin 
was het even zoeken, maar nu kunnen we (letterlijk en figuurlijk) heel goed lezen en 
schrijven met elkaar, en moet ik zelfs voor anderen jou vertalen. Bedankt voor al je hulp, 
en ook je geweldige humor en zelfspot. Beste Isabella, “ik heb honger” heb ik je denk 
ik het vaakst horen zeggen na “oprecht” en “matig”. Behalve van eten geniet je, net als 
ik, ook van cocktails, die we na hard werken ook wel hadden verdiend. Bedankt voor 
alle gezelligheid en kleding adviezen! Beste Merel, wat kan jij lachen, geweldig. Maar 
zo nu en dan even flink zeuren over wat er misgaat kan je ook erg goed. Ondanks je 
frustraties ga je stug door, en komt het ook echt wel goed, nu moet je alleen zelf dat nog 
gaan geloven. Bedankt voor je vrolijkheid en je luisterend oor. Beste Melanie, we hebben 
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niet zo vaak samen op de onderzoekskamer gezeten, maar bedankt voor je enthousiasme 
en de gezellige praatjes.

Lieve Saskia, natuurlijk ben jij mijn paranimf, dat was volgens mij voor iedereen duidelijk 
behalve voor jou. Vanaf het begin heb je als vaatlaborant alle vaatmetingen gedaan, 
voor zowel de CEASE als de SPTS. Samenwerken met jou was een makkie, we houden 
allebei van dingen op tijd en goed regelen, wat erg prettig was. Je bent heel betrouwbaar, 
niet alleen als vaatlaborant maar ook als vriendin. Naast vaatlaborant, was je ook mede 
onderzoeker en zat je ook regelmatig op de onderzoekskamer. Onze gedeelde liefde voor 
ijsjes en oliebollen kwam goed uit als we even pauze nodig hadden. Ik hoop dat je je eigen 
weg kunt vinden met je onderzoek en werk, en in ieder geval heel veel geluk samen met 
Pim in jullie nieuwe huis. Bedankt voor alles!

Lieve Liza, al vanaf de basisschool zijn we vriendinnen. Ondanks dat we naar andere 
middelbare scholen gingen hebben we altijd contact gehouden. Met jou is het altijd 
vertrouwd, en je kan me altijd weer geruststellen als ik gefrustreerd ben over iets. 
Daarom was het voor mij ook logisch dat jij mijn paranimf zou zijn, als iemand mij 
rustig kan houden ben jij het wel. Bedankt voor alle gezellige avonden en dagen, die een 
welkome afleiding waren van mijn onderzoek! En er zullen nog vele volgen.

Lieve Annita, Inge, Gemma, Marieke, Sanne en Mieke, op de middelbare school zijn 
we bevriend geraakt en gebleven. Bedankt voor alle leuke weekendjes weg, sinterkerst 
en gezellige avondjes! Annita, aangezien jij ook promotieonderzoek doet begreep je 
de frustraties en leefde je extra mee bij de leuke momenten. Daarom is het ook extra 
jammer dat je er niet bij kunt zijn, maar ik weet zeker dat je ook vanuit LA zoals altijd 
met me mee zult leven. Inge, je bent een super loyale vriendin en staat altijd voor iedereen 
klaar. Ik weet zeker dat het tussen ons altijd goed zal zitten. Gemma, naast een lieve 
en waardevolle vriendin ben je ook een van de studenten die onderzoek heeft gedaan 
met mijn database. Je verslag is hartstikke goed geworden en hopelijk volgt er nog een 
mooie publicatie! Marieke, ook al is geneeskunde en onderzoek nogal een ver-van-je-
bed-show, je bent altijd geïnteresseerd en probeert het op jouw manier begrijpelijk te 
maken. Sanne, heerlijk hoe wij allebei de dingen goed gestructureerd willen hebben en 
elkaar daarin kunnen vinden. Mieke, beide met een omweg, jij via Maastricht en ik via 
onderzoek, zijn we binnenkort naast vriendinnen ook collega’s in hetzelfde ziekenhuis!
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Lieve Suzanne, sinds we samen een tent deelden op bruggerkamp zijn we vriendinnen. 
Ook bedankt voor alle kilometers die we samen hebben hardgelopen (en gekletst), het 
is erg fijn om mijn gedachten te kunnen verzetten met iets sportiefs.

Lieve Esther, dankzij de gedeelde smart bij het coschap plastische chirurgie hebben wij 
elkaar helemaal gevonden. Bedankt voor je luisterend oor en je altijd goede adviezen 
tijdens het shoppen.

Lieve Miriam, Eline en Melanie, ook al is het een hele uitdaging om iets af te spreken 
met onze dramatische schema’s, we geven niet op! Het is altijd fijn om jullie verhalen 
te horen, bedankt voor het altijd gezellige bijkletsen! Miriam, van klasgenootjes naar 
studiegenootjes en ook nog huisgenootjes. Ook al spreken we elkaar inmiddels een stuk 
minder dan toen, je blijft een hele waardevolle vriendin.

Lieve Nynke, Malou en Maria, bedankt voor al mijn stoten en vooral trappen die jullie 
hebben opgevangen. Het was altijd fijn, en erg gezellig, om met jullie te trainen. Malou, 
succes nog met de laatste loodjes van jouw MD/PhD traject, het was fijn om ook dat te 
kunnen delen.

Lieve familie, bedankt voor jullie altijd oprechte interesse. Opa Piet, het doet mij heel 
veel verdriet dat je mijn promotie en afstuderen niet meer mee hebt kunnen maken, wat 
zou je trots geweest zijn. Bedankt dat je altijd mijn nummer één fan was. Oma Suus, ook 
al is de inhoud van mijn onderzoek voor jou lastig, je bent altijd trots en blij voor mij. 
Calle en Bente, wat was ik blij toen ik hoorde dat ik twee nichtjes had! En jullie stelden 
niet teleur, want nog is steeds is het geweldig om jullie als nichtjes te hebben, maar ik 
mag ook zeker niet klagen over al mijn leuke neven. Mieke, Joost, Luuk, Mart en Anneke, 
bedankt voor de vele gezellige spelletjes, etentjes, feestdagen en verjaardagen.

Lieve ouders, alle tegenslagen maar ook alle leuke dingen hebben jullie meebeleefd. 
Mama, altijd een luisterend oor en je hielp ook meedenken over presentaties, posters 
en nog veel meer dingen. Papa, je hielp met statistiek, databases, Excel en was coauteur 
van de meeste stukken, maar vooral als vader stond je altijd klaar. Bedankt voor jullie 
onvoorwaardelijke liefde.
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Lieve Thijs, je bent mijn rots in de branding. Bedankt voor al je geduld, hulp, lieve 
cadeautjes en berichtjes, goede grappen die mij altijd weer aan het lachen maken, alle 
keren dat ik mijn presentaties mocht oefenen en nog veel en veel meer. Ik kan me geen 
leven meer voorstellen zonder jou.
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Anniek Maaike van Roon werd op 11 november 1991 geboren in Groningen. In 2010 
behaalde ze het Atheneum plus diploma aan het Zernike College te Haren. Datzelfde 
jaar startte ze met de studie Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Tijdens de bachelor begon ze, als bijbaantje, aan het maken van een database met gegevens 
van patiënten die een nagelriem capillairmicroscopie hadden ondergaan, bij de afdeling 
Vasculaire Geneeskunde. Tijdens de master deed zij op dezelfde afdeling ook haar stage 
wetenschap, wat leidde tot een MD/PhD traject. Gedurende dit traject is zij tweemaal 
een maand naar Engeland geweest voor een onderzoeksstage. In 2014 één maand naar 
Manchester onder begeleiding van prof. dr. Herrick, voor het bestuderen van nagelriem 
capillair microscopie beelden. Later in 2016 ging zij één maand naar Southampton, 
onder begeleiding van prof. dr. Feelisch, voor aanvullende lab bepalingen in samples 
die eerder tijdens het promotietraject verzameld waren. Naast het promotietraject liep 
zij coschappen in het Universitair Medisch Centrum Groningen en binnen de regio 
Friesland. Juni 2019 rondde zij haar master geneeskunde af, en een maand later haar 
proefschrift.

Vanaf januari 2020 zal ze beginnen met de opleiding tot reumatoloog in Groningen.
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BRIEVEN RESULTATEN VOOR DEELNEMERS

Brief naar aanleiding van de resultaten in hoofdstuk 7

Groningen, december 2018

ONDERZOEK NAAR HET EFFECT VAN BOSENTAN (TOEGEVOEGD AAN DE 
STANDAARDTHERAPIE) OP DE STIJFHEID VAN BLOEDVATEN BIJ PATIËNTEN 
MET SCLERODERMIE

INFORMATIE TEN AANZIEN VAN DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK

Geachte mevrouw/meneer,

Enige tijd geleden heeft u deel genomen aan een onderzoek naar de werking het 
geneesmiddel bosentan (TRACLEER). Het onderzoek had als hoofddoel om na te gaan of 
bosentan, in combinatie met de standaard behandeling, de vaatstijfheid verbetert. Verder 
wilden we onderzoeken of er minder beschadigingen aan de haarvaatjes optreden, of de 
doorbloeding in de hand verbetert en of de patiënten over het algemeen minder klachten 
hebben en zich prettiger voelen wanneer zij bosentan gebruiken. Later is er ook een groep 
gezonde proefpersonen onderzocht, om te kijken of al deze onderdelen verschillend zijn 
tussen mensen met systemische sclerose (ook wel sclerodermie genoemd, afgekort SSc) 
en het fenomeen van Raynaud, en gezonde mensen (gezonde controles). Met deze brief 
willen wij u informeren over onze bevindingen.

Verschillen tussen gezonde controles en mensen met systemische sclerose 

(SSc) en het fenomeen van Raynaud

Om het verschil tussen deze twee groepen te onderzoeken zijn er eenmalig bij gezonde 
controles dezelfde metingen uitgevoerd als bij de deelnemers met SSc en Raynaud. De 
gezonde controles hebben geen medicatie gekregen, het gaat alleen om het verschil 
bij het begin van de studie. Zo weten we hoe de uitgangswaarden (“baseline”) van de 
deelnemers waren, ten opzichte van de gezonde controles. Om dit zo goed mogelijk te 



179

Brieven resultaten voor deelnemers

kunnen vergelijken, zijn er gezonde controles met hetzelfde geslacht en dezelfde leeftijd 
gemeten. Er zijn 19 mensen met SSc en Raynaud bij baseline gemeten, daarom zijn er 
ook 19 gezonde controles gemeten.

- Vaatstijfheid
We hebben de vaatstijfheid gemeten van de aorta (de grote slagader van het hart tot aan 
de lies), de bovenarm, de hele arm en de onderarm. De vaatstijfheid in de mensen met SSc 
en Raynaud was niet slechter dan bij de gezonde proefpersonen. In andere studies hebben 
ze eerder vergelijkbare resultaten gevonden, hoewel er ook studies zijn geweest waarin de 
vaatstijfheid wel slechter was bij mensen met SSc en Raynaud. Deze gemengde resultaten 
van eerdere studies was ook de aanleiding voor ons om de uitgangswaarden te vergelijken 
met gezonde controles. Dat de vaatstijfheid niet verschilde is nuttige informatie voor 
ons, dit betekent namelijk dat de deze vaten van de patiënten met SSc en Raynaud in 
goede staat zijn en niet zijn aangetast door de ziekte.

- Doorbloeding van de hand
De doorbloeding van de hand werd gemeten met “Laser Doppler Perfusion Imaging”, 
hierbij werd er een plaatje van beide handen gemaakt. De kleur van de hand gaf aan hoe 
goed het doorbloed was (blauw – slecht; rood – goed; en alles daartussenin). We hebben 
nadien drie gebieden beoordeeld: de vingertoppen van de wijsvinger, middelvinger en 
ringvinger; het onderste kootje van dezelfde drie vingers; en de rug van de hand. Met 
name in de vingertoppen was er enig verschil tussen de patiënten met SSc en Raynaud, 
ten opzichte van de gezonde controles.

- Haarvaatjes
De haarvaatjes (ook wel capillairen) werden beoordeeld met nagelriem capillair 
microscopie. Van alle vingers, behalve de duim, zijn er plaatjes gemaakt van de 
haarvaatjes. We zagen bij patiënten met SSc en Raynaud dat er gemiddeld minder 
haarvaatjes waren, en dat er meer verwijde vaatjes waren. Dit komt overeen met wat 
bekend is bij SSc en Raynaud.

- Kwaliteit van leven
De kwaliteit van leven werd beoordeeld aan de hand van de ingevulde vragenlijsten. De 
vragen werden opgedeeld in acht gebieden (lichamelijk functioneren, beperkingen als 
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gevolg van lichamelijke gezondheid, beperkingen als gevolg van mentale gezondheid, 
energie en vermoeidheid, emotioneel welbevinden, sociaal functioneren, pijn en als 
laatste algemene gezondheid). In alle gebieden, behalve beperkingen als gevolg van 
mentale gezondheid, zagen we dat patiënten met SSc en Raynaud iets slechter scoorden 
dan de gezonde controles.

Effect van bosentan

Om het effect van bosentan op de vaatstijfheid en de andere onderdelen te beoordelen, 
werden de deelnemers in een groep met of zonder bosentan geloot. Uiteindelijk hebben 
16 deelnemers de studie afgerond (zowel de 3 maanden als 1 jaar visite), waarvan 9 
bosentan hebben gekregen en 7 geen bosentan.

- Vaatstijfheid
Er was geen verschil in vaatstijfheid tussen de twee groepen met betrekking tot de aorta, 
en de slagaders van de bovenarm en gehele arm. Echter was de vaatstijfheid aan het begin 
van de studie niet slechter dan in gezonde controles, dit zou een verklaring kunnen zijn 
waarom er geen verbetering was van de grote slagaders. Wel zagen we dat de mensen 
met bosentan enige verbetering hadden van hun vaatstijfheid van de slagader in de 
onderarm, terwijl bij de mensen zonder bosentan het licht verslechterde. Mogelijk heeft 
bosentan vooral invloed op de kleinere slagaders, en dus niet op de grote bloedvaten. 
Deze bevinding is voor ons van belang omdat we nu voor toekomstig onderzoek beter 
weten waar we verandering kunnen verwachten. We zullen dus in vervolg studies met 
name gaan kijken naar de vaatstijfheid in de onderarm bij mensen met SSc en Raynaud, 
en de grotere vaten zoals de aorta of de bovenarm zijn minder van belang.

- Doorbloeding van de hand & haarvaatjes
We zagen geen verschil in de doorbloeding van de hand (met “Laser Doppler Perfusion 
Imaging”). Daarnaast zagen we geen verandering in de haarvaatjes. In eerder onderzoek 
zagen ze echter wel verandering in de haarvaatjes, maar dit werd pas goed zichtbaar 
na 2-3 jaar. Mogelijk is onze studie dus te kort geweest om hier verandering in waar te 
nemen.

- Kwaliteit van leven
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Er was geen verschil te zien tussen de groepen met betrekking tot de kwaliteit van 
leven. Bosentan was niet van positieve invloed, maar ook niet van negatieve invloed. 
Eerder onderzoek toonde wel aan dat bosentan de duur en hoeveelheid van de Raynaud 
aanvallen kan verbeteren. De mogelijke vermindering van de Raynaud klachten zorgde 
echter niet voor een duidelijke verbetering in kwaliteit van leven.

Samenvatting

Van deze studie hebben we veel geleerd. De belangrijkste bevindingen waren:

1. Er was in deze groep geen verschil tussen de vaatstijfheid van de aorta en arm 
slagaders tussen patiënten met SSc en Raynaud en gezonde controles.

2. Bosentan heeft mogelijk een positief effect op de vaatstijfheid van de slagader in de 
onderarm.

Door deze bevindingen hebben wij weer nieuwe ideeën en richting gekregen voor verder 
onderzoek. Daarom nogmaals hartelijk dank voor uw deelname aan het onderzoek!
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Brief naar aanleiding van de resultaten in hoofdstuk 8

Groningen, juni 2019

ONDERZOEK NAAR SINGLE-PORT THORACALE SYMPATHICOTOMIE (SPTS) 
ALS BEHANDELING VAN HET FENOMEEN VAN RAYNAUD

INFORMATIE TEN AANZIEN VAN DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK

Geachte mevrouw/meneer,

Enige tijd geleden heeft u deel genomen aan een onderzoek naar de single-port thoracale 
sympathicotomie (SPTS) operatie als behandeling van het fenomeen van Raynaud. Het 
onderzoek had als hoofddoel om het effect van de operatie (links) te beoordelen en deze 
te vergelijken met de niet geopereerde kant (rechts). Dit hebben we gedaan met behulp 
van een aantal vaatmetingen, het Raynaud dagboek en vragenlijsten. Met deze brief 
willen wij u informeren over onze bevindingen. Vooralsnog zijn dit de eerste resultaten, 
van één maand na de operatie.

Vaatmetingen

Tijdens de visites zijn verschillende vaatmetingen gedaan om de doorbloeding objectief 
te bepalen. De afkoeling en ‘laser speckle analyse’ zijn daarvan de belangrijkste. Tijdens 
de afkoeling wordt de doorbloeding van de vingers gemeten. Daarmee kunnen we 
berekenen hoe lang er slechte doorbloeding is en bij welke temperatuur de doorbloeding 
uitvalt. Na één maand zagen we dat de doorbloeding van de linker (geopereerde) hand 
verbeterde, ten opzichte van voor de operatie en ook ten opzichte van de rechterhand. 
Ook de temperatuur waarop de doorbloeding uitviel was lager in de linkerhand (dus de 
doorbloeding bleef bij een koudere temperatuur nog goed). Met ‘laser speckle analyse’ 
werd de doorbloeding van de huid bij kamertemperatuur gemeten. Ook daarmee zagen 
we een verbetering van de doorbloeding in de linkerhand. Kortom, de doorbloeding 
verbeterde in de hand aan de geopereerde kant, terwijl die in de andere niet-geopereerde 
kant gelijk bleef.
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Raynaud dagboek en vragenlijsten

Met het Raynaud dagboek werden de duur van de aanvallen en het aantal aanvallen 
van het fenomeen van Raynaud bijgehouden, over een periode van 14 dagen. Voor en na 
operatie was er een groot verschil, in de linkerhand waren nauwelijks Raynaud aanvallen. 
De aanvallen die er nog wel waren, waren veel korter van duur.

Door middel van de vragenlijsten konden we scores berekenen die iets zeggen over 
de kwaliteit van leven op verschillende onderdelen (zoals fysiek, mentaal en algehele 
gezondheid). Hierin waren geen grote verschillen, alleen het onderdeel ‘algehele 
gezondheid’ verbeterde ten opzichte van voor de operatie. Dit is waarschijnlijk omdat 
de vragenlijsten geen rekening houden met het verschil tussen de linker- en rechterhand. 
Ze zullen van grotere betekenis zijn bij het beoordelen van de verandering in kwaliteit 
van leven nadat de operatie ook rechts is uitgevoerd.

Samenvatting

Van deze studie hebben we veel geleerd. De belangrijkste bevindingen waren:

1. SPTS is een nieuwe, veilige en minimaal belastende behandeloptie voor het fenomeen 
van Raynaud
a. Het verbetert de doorbloeding van de hand
b. Het vermindert de aanvallen en de duur van de aanvallen van het fenomeen 

van Raynaud

Met de bevindingen van dit onderzoek hebben we kunnen besluiten om de operatie als 
reguliere behandeloptie aan te bieden. Belangrijk is om nog te onderzoeken hoe lang 
het effect aanhoudt. Daarom zullen we de nieuwe mensen die geopereerd worden goed 
vervolgen en kan het ook zijn dat we u in de toekomst benaderen om de vaatmetingen 
te herhalen.

Tot slot, nogmaals hartelijk dank voor uw deelname aan het onderzoek!
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