
Op dinsdag 8 februari vond het vierde Type 2 
inflammatiesymposium ‘All about the barriers’ plaats, 
op locatie te volgen in Zeist of online. Rode draad was 
de link tussen barrières en type 2-ziektebeelden zoals 
atopisch eczeem, astma en nasale poliepen, inclusief 
de behandeling. De sprekers uit zeer uiteenlopende 
hoek demonstreerden het belang en de impact van 
type 2 inflammatie op de pathofysiologie van diverse 
aandoeningen. 

Behandelstrategieën bij ernstig astma
Prof. dr. Gerard Koppelman, kinderarts-pulmonoloog 
in het UMC Groningen, sprak over chronisch astma 
en luchtwegallergieën. Hij benadrukte de klinische, 
genetische en inflammatoire heterogeniteit van astma:
•  Astma die begint op de kinderleeftijd (<19 jaar) ‘early 

onset’ of op volwassen leeftijd ‘late onset’: deze vormen 
zijn niet gelijk., kinderen met astma worden verder vaak 
behandeld op basis van data bij volwassenen, terwijl dit 
niet automatisch voor kinderen hetzelfde geldt.  

•  Allergisch of niet-allergisch astma.
•  Astma met of zonder exacerbaties.
•  Astma met of zonder comorbiditeiten, zoals eczeem, 

obesitas of nasale polyposis.
•  Astma met of zonder daling van de longfunctie (of bij 

kinderen: een beperkte longfunctiegroei).

•  Type 2 hoog (gedreven door type 2 inflammatoire 
cytokines) of type 2 laag (neutrofiel/gemengd astma).

•  Astma die wel of niet reageert op corticosteroïden. 

VERSLAG
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De bijeenkomst was bedoeld voor dermatologen, longartsen, internist-allergologen, internist-immunologen, KNO-
artsen, kinderartsen, physician assistants en verpleegkundig specialisten. Dagvoorzitters waren prof. dr. T. Rustemeyer, 
dermatoloog Amsterdam UMC, locatie AMC; dr. J.N.G. Oude Elberink, internist-allergoloog UMC Groningen; en dr. S.E. 
Mir, kinderarts Dijklander ziekenhuis. Het symposium vond plaats in Hotel Figi te Zeist, maar was ook online te volgen. 
De bijeenkomst was voor 5 uur geaccrediteerd.

DINSDAG 
8 FEBRUARI 2022
12.30 - 18.45 UUR

FIGI, ZEIST
& ONLINE

HET NAUWE VERBAND TUSSEN BARRIÈRES EN 
TYPE 2-ZIEKTEBEELDEN

Prof. dr. Gerard Koppelman



 “Astma bestaat niet; wat wél bestaat zijn astma's”, 
aldus prof. Koppelman. Een manier om subtypen te 
onderscheiden is aan de hand van genetische profielen: 
de erfelijke bijdrage aan astma is 50-60%. Tot nu toe zijn 
128 DNA-varianten voor astma ontdekt. Bij kinderastma 
speelt genetische aanleg een relatief grote rol, evenals de 
epitheliale barrière.

Koppelman noemde type 2-astma “een continuüm van 
allergisch en eosinofiel astma”. Dominante biomarkers 
bij type 2 hoog astma zijn IgE (allergisch astma) en 
eosinofielen en FeNO (eosinofiel astma). Allergische types 
ontstaan vaak op jonge leeftijd en kunnen gepaard gaan 
met eczeem; eosinofiele types ontstaan wat vaker op 
oudere leeftijd en kunnen gepaard gaan met polyposis. 
Type 2 laag (ernstig) astma is een heterogeen ziektebeeld 
waarvoor geen goede biomarkers zijn en waarvoor in 
Nederland geen geregistreerde behandelopties zijn.

Koppelman benadrukte dat de volgende variabelen 
kunnen helpen bij de keuze voor de juiste biological als 
aanvullende behandeling bij ernstig type 2 hoog astma:
1. Wanneer begonnen (op kinder- of volwassen leeftijd)?
2. Kenmerken inflammatie?
3. Exacerbaties; longfunctie?
4. Geassocieerde aandoeningen?

Omalizumab is geschikt bij IgE-gemedieerd astma en 
geregistreerd vanaf 6 jaar. Een echt goede biomarker is 

er niet, ook totaal IgE niet. In meta-analyses reduceert 
omalizumab astma exacerbaties. De IL-5- of IL-5R-
remmers mepolizumab, reslizumab en benralizumab zijn 
bedoeld voor ernstig eosinofiel astma en reduceren astma 
exacerbaties. De IL-4R-remmer dupilumab, die zowel 
IL-4 als IL-13 remt, kan zowel bij allergisch als eosinofiel 
type 2-astma worden gebruikt en is geregistreerd voor 
gebruik vanaf 12 jaar. Koppelman: “Dupilumab remt IgE-
producerende B-cellen, reguleert FeNO, heeft effect op 
gladspierweefsel (waardoor FEV1 verbetert) en vermindert 
eczeem.” ■

Concluderend zei prof. Koppelman dit 
over de behandeling van ernstig astma:1

1.  Bepaal samen met de patiënt de behandeldoelen, 
de belasting van de ziekte en de behandeling:

 - Exacerbaties
 - Reductie prednison; longfunctie
 - Subcutaan of intraveneus
2. Behandeling gedreven door het type astma:
 - Biomarkers
 - Kenmerken: exacerbaties? Longfunctie?
 -  Eventuele comorbiditeit (eczeem: anti-IL-4R; 

polyposis: anti-IL-5, anti-IL-4R, anti-IgE)
3.   Veiligheid en effectiviteit (met name ook bij 

kinderen).

Dysfunctie van de huidbarrière bij atopische dermatitis 
(AD) en eczeem werd besproken door dr. S.E. Mir en  
prof. dr. T. Rustemeyer. AD is een startpunt van de 
atopische mars. 

Dr. Mir legde uit hoe door een interactie tussen  
genetische en omgevingsfactoren de volgende zaken 
kunnen ontstaan:
• een defect in de huidbarrière;
•  immuundysregulatie (hyperactivatie van type 

2-inflammatiecellen en cytokines);
• cutane dysbiose.

Dit resulteert in een open huidbeeld waar allergenen 
kunnen binnendringen, de vochtbalans verstoord is 
en er een dominante Th2-route is. Prof. Rustemeyer 
vertelde dat bij het ontstaan van atopisch eczeem en 
astma dezelfde mechanismen spelen als bij allergische 
contactdermatitis. Daarbij wordt de interactie tussen 
allergeen en immuunsysteem van de huid bepaald door 
penetratie van het allergeen (hoeveelheid en concentratie), 
duur van de blootstelling, het vermogen tot sensibilisatie 

van het allergeen, en het reactievermogen van het 
immuunsysteem. 

Een deel van de patiënten met atopisch eczeem heeft een 
(erfelijk bepaald) tekort aan het barrière-eiwit filaggrine 
in de huid, die daardoor droger en kwetsbaarder wordt. 
Filaggrine wordt afgebroken door IL-4 en IL-13 onder 
invloed van Th2. 

DE HUIDBARRIÈRE BIJ ATOPISCHE DERMATITIS  
(OF ATOPISCH ECZEEM)

Prof. dr. T. Rustemeyer en dr. S.E. Mir



  Zodoende zorgt type 2-inflammatie voor:
• beschadiging van de barrièrefunctie van de huid;
• vergroot de kans op inflammatoire huidaandoeningen;
• eenvoudiger penetreren van allergenen door de huid;

De verstoorde huidbarrière faciliteert op zijn beurt weer 
type 2-inflammatie.

Prof. Rustemeyer noemde het fraai “Een conflict dat uit de 
hand loopt omdat diplomaten niet tijdig ingrijpen”.
Hoe kunnen we de huidbarrière versterken om AD en/of 
voedselallergie te helpen voorkomen? Door blootstelling 
aan zeep en andere huishoudelijke producten te 

verminderen, door bescherming tegen luchtvervuiling en 
door allergenen zoals huisstofmijt te vermijden. Verdere 
mogelijkheden zijn met name het gebruik van emolliens, 
herstel van cutane dysbiose (bijvoorbeeld met behulp 
van microbiële transplantatie), of onderdrukking van 
epitheliale cytokines.

We moeten volgens dr. Mir toe naar een meer 
persoonsgerichte behandeling gericht op:
•  het immunologische reactieprofiel, bijvoorbeeld met 

targeted therapy;
• de verstoorde huidbarrière;
• de cutane dysbiose. ■

De barrière die daarna centraal kwam te staan, was 
de barrière in de neus. Dr. S. Reitsma, KNO-arts in het 
Amsterdam UMC, besprak samen met dr. J.N.G. Oude 
Elberink chronische rhinosinusitis. 

De belangrijkste les was dat de nasale mucosa een 
actieve grens en filter is, een actieve speler in gezondheid 
en ziekte, met een sturende rol bij inflammatie. De 
epitheelfunctie kan door allerlei exogene factoren 
verstoord raken.

Chronische rhinosinusitis (CRS) kan primair of secundair 
zijn, en unilateraal of difuus (bilateraal). Verder worden 
onderscheiden CRS met en zonder neuspoliepen: 
resp. CRSwNP en CRSsNP. Het juiste endotype 
identificeren maakt gerichte behandeling mogelijk, die 
de barrièrefunctie ondersteunt of herstelt. Bij primaire, 
diffuse CRS is het type inflammatie van belang. Type 2 
reageert vaker goed op steroïden en op een biological. Ook 
gaat type 2 in 80% van de gevallen gepaard met poliepen. 
Aanwijzingen voor type 2-poliepen zijn: eosinofielen in 
serum; IgE-totaal; en eosinofielen in de poliep.

Een ernstige, eosinofiele variant is N-ERD: NSAID-
exacerbated respiratory disease. De mestcel lijkt hierbij 
een belangrijke rol te spelen. Het beloop van CRSwNP bij 
N-ERD is heviger en hardnekkiger en er zijn vaker orale 
steroïden nodig.

Als regelmatig spoelen, prednison en een 
neusbijholtenoperatie onvoldoende effect sorteren, komt 
aanvullende behandeling in beeld. Dat kan in geval van 
primaire diffuse type 2-inflammatie een biological zijn. Er 
zijn drie opties: dupilumab, mepoluzimab, en omalizumab. 
Voor een compleet overzicht van de criteria en indicatie 
voor een behandeling met een biological werd verwezen 
naar de EPOS 2020 richtlijn, alle drie beschikbare 
biologicals zijn bewezen werkzaam, wat is bevestigd in 
fase 3 studies en mondjesmaat in de dagelijkse praktijk. 
Poliepen worden de eerste 24 weken van de behandeling 
kleiner. Bij volwassenen met ernstige CRSwNP 
verminderde dupilumab de poliepgrootte, opacificatie 
van de sinus, en ernst van de symptomen, zoals een 
reukstoornis.2,3,4  

■

CHRONISCHE RHINOSINUSITIS 

Dr. J.N.G. Oude Elberink en prof. dr. T. RustemeyerDr. S. Reitsma



Dr. Hans in 't Veen, longarts in het Franciscus Gasthuis te 
Rotterdam sprak over type 2-inflammatie bij obstructieve 
longziekten. Type 2-astma maakt ongeveer 70% van alle 
gevallen uit. 

Bij type 2-inflammatie spelen in geval van astma IL-5, IL-4 
en IL-13 een centrale rol. IL-5 beïnvloedt de eosinofiel 
productie en rijping; IL-4 speelt een rol bij het transport 
van eosinofielen naar het weefsel, differentiatie van Th-) 
naar Th-2 cellen, maar ook bij de productie van IgE; IL-
13 is geïmpliceerd in onder meer FeNO-productie en 
mucosale hypersecretie. Een behandeloptie bij ernstig, 
ongecontroleerd, IgE-gemedieerd astma is omalizumab, 
dat vooral exacerbaties vermindert. 

Bij ernstig eosinofiel astma is IL-5-remming een relatief 
nieuwe optie, vooralsnog met mepolizumab, reslizumab of 
de IL-5R-remmer benralizumab.5 Er lijkt geen gewenning 
op te treden. Dupilumab, dat IL-4 en IL-13 remt, resulteerde 
bij matige tot ernstige astma in vermindering van 
exacerbaties, verminderd gebruik van orale steroïden, een 
betere kwaliteit van leven en een toegenomen longfunctie.6 
Deze effecten zijn bevestigd in real-world studies; en 
ook hier lijkt geen gewenning op te treden.7 Daarnaast 
noemde dr. In 't Veen onder meer de thymus stromaal 

lymfopoëtine (TSLP)-remmer tezepelumab, die bij type 2 
hoge en lage astma positieve resultaten heeft behaald.8 Bij 
biologicals is patiëntselectie cruciaal, aldus dr. In 't Veen: 
ze moeten alleen worden gebruikt bij ernstig astma (3,7% 
van de patiënten). Tezepelumab is op dit moment nog niet 
geregistreerd is op de Nederlandse markt.

Ook bij een heel select deel van de COPD-patiënten 
kunnen biologicals effect hebben, aldus dr. In 't Veen. 
“Inhalatiecorticosteroïden bij COPD-patiënten met 
veel eosinofielen verlagen de kans op exacerbaties.9 
Daarom speelt bij hen waarschijnlijk Th2-inflammatie 
een rol.” Steroïden hadden ook effect bij patiënten met 
exacerbaties die hoge eosinofielen hadden; ook bij hen 
lijkt Th2-inflammatie dus een rol te spelen.10 Een biological 
zou dan positieve effecten kunnen hebben. Inderdaad 
is de IL-5-remmer mepolizumab geassocieerd met 
minder exacerbaties bij eosinofiele COPD-patiënten, 
maar de longfunctie verbeterde niet.11 Dr. In 't Veen 
vond de resultaten van biologicals bij COPD tot nu toe 
teleurstellend, maar zei dat nog lopende studies daarin 
verandering kunnen brengen, onder meer met dupilumab 
en met tezepelumab. Geen van de biologicals hebben 
momenteel een registratie voor COPD. ■

TYPE 2-INFLAMMATIE 
BIJ OBSTRUCTIEVE 
LONGZIEKTE

Dat ook eosinofiele oesofagitis (EoE) thuishoort op dit 
symposium, maakte prof. dr. A.J. Bredenoord, MDL-
arts aan het Amsterdam UMC, duidelijk. EoE is een 
allergeengemedieerde chronische Th2-aandoening. 
Deze presenteert zich bij volwassenen vaak met 
dysfagie en voedselimpactie, en vaak retrosternale pijn 
en zuurbranden; 70-80% heeft ook andere atopische 
comorbide aandoeningen. EoE neemt sterk toe, ook in 
Nederland.

Zure reflux beschadigt de mucosale barrière van de 
slokdarm; verdere schade aan de mucosa treedt op door 
genetische aanleg. Dit biedt ruimte voor de passage van 
transepitheliale allergenen in de slokdarm. Zodoende 
kunnen antigeen-presenterende cellen (APC) geactiveerd 
worden, die een Th2-immuunrespons triggeren. “Het 
gevolg is een cascade van inflammatie en verdere 
epitheelschade. ”EoE resulteert in aanhoudende dysfagie 
met steeds ernstiger fibrotische afwijkingen.
Behandeldoelen zijn het verminderen van symptomen en 
induceren van histologische remissie, om complicaties 
op lange termijn te voorkomen. Er zijn drie eerstelijns 
therapieën: protonpompremmers, orale topicale steroïden 

en een eliminatiedieet. De ideale behandeling is voor 
Bredenoord een dieet op geleide van sensitisatie; maar 
dat bestaat nog niet. Met budesonide smelttabletten kan 
vaak remissie worden bereikt12 en behouden. Omdat het 
niet altijd effectief is, lopen er momenteel onderzoeken 
naar uiteenlopende monoklonale antilichamen als 
behandeling van EoE. De meeste data zijn beschikbaar 
omtrent dupilumab; ze zijn veelbelovend.13 Er is nog geen 
registratie.  ■

EPIDEMIE VAN EOSINOFIELE OESOFAGITIS

Prof. dr. A.J. Bredenoord

Dr. Hans in 't Veen



De dag werd afgesloten door prof. dr. ir. J. Seidell, 
hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de VU 
Amsterdam. Hij besprak de invloed van voeding op 
inflammatie vanuit een historisch perspectief. 

“Obesitas is gelinkt aan dermate veel chronische 
aandoeningen, dat er wellicht een verbindend 
mechanisme is: inflammatie”, aldus Seidell. Het 
gemiddelde westerse voedingspatroon kenmerkt 
zich door overconsumptie van energierijke, maar 
voedingsstofarme producten: inferieur, goedkoop, 
ultrabewerkt gemaksvoedsel. Het leidt zowel direct (via 
pro-inflammatoir voedsel) als indirect (visceraal vet) tot 
chronische laaggradige inflammatie.

Bepaalde vetzuren zijn anti-inflammatoir, zoals omega-
3-vetzuren, terwijl omega-6-vetzuren (arachidonzuur en 
linolzuur) pro-inflammatoir zijn. Voedingsmiddelen die 

inflammatie tegengaan zijn vooral: tomaten, fruit, noten, 
olijfolie, groene bladgroenten en vette vis. Gefrituurd eten, 
frisdrank, geraffineerde koolhydraten, spek en bewerkte 
vleeswaren bevordert juist inflammatie.

Vetweefsel is het grootste endocriene orgaan dat we 
hebben. Het produceert vele adipokines: adipocytokines, 
macrophage-derived factors, en pro-inflammatoire 
cytokines en chemokines. Deze factoren én het C-reactief 
proteïne (CRP) zijn bij obesitas zodanig verhoogd, dat 
ze laaggradige inflammatie in de hand werken. Die 
verhoogt de kans op moderne welvaartsziekten: met 
name cardiovasculaire aandoeningen, metabole en 
endocriene stoornissen, ernstige depressie, artritis, 
luchtwegaandoeningen en kanker. Een ander gevolg is een 
niet-optimaal werkend immuunsysteem.

Prof. Seidell: 

“Obesitas is gelinkt aan dermate veel 
chronische aandoeningen, dat er 

wellicht een verbindend mechanisme is: 
inflammatie”

Prof. Seidell bestreed dat een verstandig eetpatroon vooral 
een keuze is. “Echt goede voeding is elitair geworden: 
duur en tijdrovend.”
Vooral kinderen hebben geen keuze: producten voor 
kinderen zijn per definitie ongezond. Van de Nederlandse 
kinderen eet 1% voldoende groente. Het advies is 200 
gram, en 275 gram voor volwassenen. Je krijgt kinderen 
aan de groente door ze te verbinden met de herkomst 
van voedsel, bijvoorbeeld door ze in moestuintjes bezig 
te laten. “Dan gaan ze vanzelf gezonder en minder 
inflammatoir eten.” ■

INVLOED VAN VOEDING OP INFLAMMATIE
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Reserveer nu in uw agenda: 5e Type 2 Inflammatie symposium: 
dinsdag 7 februari 2023, www.type2inflammatie.nl


