
) 

) 

De invloed van immuunglobuliné-doseringen o·p 
longziekte bij primaire antistof deficiënties li-PADJ 

Wat vooraf ging: 
In de vorige Paraplu hebben we een stuk geschreven over 

een onderzoek wat als doel heeft de longen te bescher

men bij patienten met antistoftekorten. Zoals CVID en 

XLA dus. In dit stuk willen we jullie graag een update ge

ven van de voorbereidingen van dit onderzoek. 

De reden om dit onderzoek te bedenken: 

Vorige keer schreven we al het volgende. Om longinfec

ties te voorkomen krijgen patiënten immuunglobulinen 

toegediend. Patiënten met PAD krijgen regelmatig een 

CT scan van de longen om de mate van longschade te 

kunnen vervolgen. Onlangs is aangetoond dat longscha

de minder snel verloopt bij patiënten die hogere waarden 

van immuunglobulinen in hun bloed hebben dan patiën

ten met lagere waarden. Dit resultaat roept de vraag op 

of patiënten met PAD niet standaard een hogere dose

ring immuunglobulinen zouden moeten krijgen. 

Onderzoeks naar immuunglobulinen-dosering 
in PAD patiënten 
Het zou interessant zijn om een antwoord op deze vraag 

te kunnen krijgen. Er zou dan uitgezocht moeten worden 

of het toedienen van hogere doseringen van immuunglo

bulinen kan beschermen tegen het vroeg optreden van 

ernstige longschade bij kinderen en volwassenen met 

PAD. Hiervoor zou een deel van de PAD patiënten hogere 

doseringen immuunglobulinen ontvangen en een ander 

deel van de patiënten blijft zijn/haar huidige dosering 

ontvangen. Na verloop van een aantal jaren zou met be

hulp van CT scans van de longen gekeken worden naar de 

mate van longschade in beide patiënten groepen. 

Het voorbereiden van dit onderzoek. 
Om zo een onderzoek uit te voeren is veel nodig. Er komt 

veel expertise bij kijken, er is geld nodig, patienten die 

mee willen doen, dokters en radiologen die het onder

zoek moeten uitvoeren, etc. Inmiddels zijn we al meer 

dan een jaar bezig met voorbereidingen. We hebben het 

onderzoeksidee opgeschreven en later doorrekenen door 

een statisticus (iemand die veel weet van berekeningen 

van bijvoorbeeld hoeveel patienten er mee moeten doen 

aan een onderzoek, om tot een duidelijk antwoord te ko-
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men). We hebben gesproken met de SAS om te zien of 

het onderzoeks idee wel echt belangrijk gevonden wordt, 

en of wat je moet doen als deelnemer wel in balans is met 

wat je als patient wel of niet wil doen tijdens een onder

zoek. We hebben verschillende ziekenhuizen bezocht 

om te zien of zij mee willen werken aan een landelijk 

onderzoek. En we hebben met mogelijke geldschieters 

gesproken. Een van die gelschieters is ZonMW, een over

heids-organisatie die onderzoek naar Goed Gebruik van 

Geneesmiddelen ondersteunt. In dit geval gaat het dan 

om goed gebruik van immunoglobulines. 

Waar staan we nu? 
Het onderzoek is inmiddels helemaal uitgewerkt tot een 

compleet plan (een onderzoeks protocol). Dit plan is met 

22 (!) bijlagen ingediend bij ZonMW. Dat was in het na

jaar van 2017. Inmiddels is het plan door 4 onafhankelijke 

beoordelaars bekeken, en is er ook advies ingewonnen 

bij een overkoepelende patiënten federatie. We hebben 

een antwoord moeten schrijven op deze beoordelingen, 

en dat is weer terug gestuurd. Na een interviewronde in 

januari 2018 zullen we in februari van dat jaar horen of 

we het onderzoek kunnen starten. Het plan is dan om bij 

100 patiënten 2 maal een scan te maken van de longen, 

1 scan bij het begin van het onderzoek, en eentje 2 jaar 

later. De groep van 100 patiënten zal verdeeld worden: 

een deel van de patiënten krijgt precies zijn of haar be

staande lmmunoglobuline behandeling. De andere groep 

krijgt dat ook, alleen in een dosering die 1/3 hoger is. Wat 

we willen weten, is of de hogere dosering in staat is om 

longschade te voorkomen. 

Nu al veel geleerd 
Van het opzetten van het onderzoek hebben we nu al 

veel geleerd . De gesprekken met patiënten hebben ons 

geleerd wat jullie als patiënten belangrijk vinden in on

derzoek. Aan hoe we voorlichting kunnen verbeteren 

(bijv. door een strip-vorm van voorlichting te maken voor 

de jongere deelnemers). En we hebben geleerd wat de 

waarde is van samenwerking in een gemeenschappelijk 

project: met echte samenwerking kom je het verst. Nu 

hopen dat het onderzoek door kan gaan in 2018!< 
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