
Zowel van patiënten als collega's komt de vraag of er mag opgestart worden met een 
biological (in psoriasis, hidradenitis en binnenkort atopische dermatitis) in deze pandemie 
periode. 
Mechanistisch lijkt de verdediging tegen het SARS-CoV-2 virus voornamelijk te lopen via IL-15, 
type I interferonen en interferon-gamma. Andere dus dan de cytokines die we onderdrukken 
met biologicals voor psoriasis, hidradenitis suppurativa en atopische dermatitis. De cytokine 
inhibitie door biologicals wordt vaak gezien als 'immuunsuppressief', maar deze neutraliseert 
eigenlijk meer de individuele mediatoren van een inflammatiecascade, en gaat niet naar een 
brede immuunsuppressie. Bovendien kunnen sommige biologicals (IL6 antagonisten vb) in de 
tweede fase van een SARS-CoV-2 infectie de gevreesde staat van hyperinflammatie 
onderdrukken. 
Natuurlijk is er momenteel heel weinig ervaring met hoe COVID-19 patiënten met een IMID, 
en behandeld met een biological, aantast.  
 
Onderstaande figuur uit Schett et al (2020)  geeft weer dat de biologicals die wij als 
dermatologen gebruiken theoretisch veilig zijn, dus ook om in deze periode te gaan 
opstarten bij patiënten die in aanmerking komen. 
 

 
 
Lebwohl M et al (2020) halen aan dat er geen alarmerende hogere incidentie van influenza of 
andere virale infecties (voor dewelke de inhibitor moet worden onderbroken) wordt gezien in 
tien tot twintig jaar 'real world evidence' voor de 'non-tumor necrosis factor inhibitor' klassen 
van biologicals. Interleukine-17 inhibitie geeft meer schimmel- en gistinfecties, en geen virale 
complicaties. Of IL-23 inhibitoren momenteel dan de veiligste zijn om op te starten in dit 
tijdperk waar het SARS-CoV-19 virus wellicht nog lang aanwezig is, zal moeten blijken uit 
verdere registratie en onderzoek. 
 
Patiënt onder behandeling met biologic: 
In principe wordt de therapie niet onderbroken. Bij een actieve COVID-19 infectie bij een IMID 
patiënt moet in elk geval de biological gestaakt worden, tot na genezing.  
 



Opstart van een biologic: 
 
Bij een IMID patiënt die in aanmerking komt om een biological opgestart te krijgen, gaat 
onze voorkeur het minst uit naar de TNF-inhibitor klasse, omdat zij algemeen het hoogste 
risicoprofiel op infecties hebben (Perricone C et al, 2020). Ze worden echter ook bestudeerd 
wat betreft een mogelijk gunstig effect op de hyperinflammatie in de latere ernstige COVID-
19 infectiefase (cytokine storm).  
IL12 draagt iets meer bij aan antivirale verdediging dan IL23 (Kapil P et al, 2009), maar hun 
afwezigheid leidt niet tot verminderde virale klaring. Inhibitie van IL17 geeft een signaal voor 
Candida infecties, maar niet voor virale infecties. Daarom lijken ons de IL12/23, de IL23 en 
IL17 antagonisten veilig, met inachtname van het persoonlijke risicoprofiel van een patiënt. 
 
Voorzorgen bij patiënten behandeld met een biologic: 
Het is te adviseren, uit voorzorg, dat patiënten op een biological, of  die erop opgestart 
worden, en zeker wanneer er risicofactoren voor COVID-19 infectie zijn (oudere leeftijd, 
obesitas, longlijden...), zolang mogelijk aan thuiswerk doen, en wanneer niet mogelijk, strikt 
de social distancing en mondmasker maatregelen volgen. Ook op het werk moet dit mogelijk 
gemaakt worden. In de thuissituatie dient men omzichtig om te gaan met huisgenoten die 
eventueel meer kans lopen met het SARS-CoV-2 in contact te komen (schoolgaande kinderen, 
of tewerkgesteld in de zorg). Openbaar vervoer wordt best vermeden alsook drukke 
handelsomgevingen. 
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