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Hoofdredactioneel
Dit nummer van iDoctor is geheel gewijd aan ARCH, oftewel
Arthritis Research and Collaboration Hub, een initiatief van
ReumaNederland. ARCH is een expertiseplatform gericht op
het verbeteren van zorg en vermindering van ziektelast van
patiënten met systemische autoimmuunziekten. Het doel is
landelijke expertise te bundelen en te delen en patiënten
nauwer te betrekken. Hein Moens, bestuursvoorzitter, legt uit
wat het vertrekpunt is geweest en hoe ARCH de gestelde
doelen wil bereiken. Inmiddels hebben de werkgroepen voor
systemische sclerose, ANCA-positieve vasculitis en antifosfolipidensyndroom de blauwdruk van ARCH vertaald naar
praktische initiatieven. Deze worden toegelicht door de
voorzitters van de respectievelijke werkgroepen: Madelon Vonk,
Onno Teng, Maarten Limper. Denk hierbij aan werkconferenties,
pilots met gegevensuitwisseling via iPads en regionale MDO’s
met videoconferencing. Duidelijk is al wel dat ARCH niet alle
behoeften kan vervullen; ook ARCH moet prioriteiten stellen en
keuzes maken. Zo blijken patiënten behoefte te hebben aan
informatie op maat en een individueel zorgplan, iets wat velen
van ons zullen (h)erkennen, maar dat is voor ARCH nu een brug
te ver. Gelukkig wordt het belang van deze patiënten ook op
Europees niveau erkend, hetgeen onlangs heeft geresulteerd in
de oprichting van European Reference Networks. Zoals de
voorzitter van één van de ERNs, Nico Wulffraat, uitlegt is goede
afstemming en samenwerking tussen ARCH en de ERNs (en
andere netwerken) in de toekomst nodig.
Het is mooi om te zien hoe ARCH in korte tijd handen en voeten
heeft gekregen en is uitgegroeid tot een professionele
organisatie. Dank aan allen die dit met hun enthousiaste inzet
mogelijk hebben gemaakt: werkgroepenleden inclusief
patiëntvertegenwoordigers, raad van toezicht die de koers van
het bestuur bewaakt, Clearfields consultants, en natuurlijk
ReumaNederland.
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INTERVIEW

ARCH: netwerkgeneeskunde voor zeldzame
vormen van reuma

De expert komt naar de patiënt in
plaats van andersom
ARCH is in essentie pure netwerkgeneeskunde. Een vorm van geneeskunde die
weliswaar op brede waardering kan rekenen, maar waarvan de financiering – de
business case – zorgen baart. Dat zegt dr. Hein Bernelot Moens, reumatoloog bij
Ziekenhuisgroep Twente en bestuursvoorzitter van de Stichting ARCH. ARCH is het
expertiseplatform voor zeldzame vormen van reuma, dat in 2016 met financiële
steun van ReumaNederland werd opgericht.

Zoek een project dat in vijf tot zes jaar tijd een merkbare
verbetering van de zorg voor reumapatiënten teweegbrengt.
Die opdracht gaf jubilerend ReumaNederland – het vierde in
2016 zijn 90ste verjaardag – aan een denktank, bestaande uit
specialisten en onderzoekers. Moens was er lid van. “Doel van
het project was niet primair wetenschappelijk onderzoek, maar:
iets voor patiënten betekenen. Wij hebben voorgesteld het
project te richten op zeldzame systemische ziekten. Voor
patiënten met die ziekte zijn nog maar weinig middelen en
mogelijkheden. ReumaNederland heeft dat voorstel gehonoreerd
en het financieel mogelijk gemaakt ermee aan de slag te gaan.”

INTERVIEW
Dr. Hein Bernelot Moens,
reumatoloog Ziekenhuisgroep Twente en
bestuursvoorzitter van de Stichting ARCH

Els Wiegant

Te weinig kennis en ervaring
Stichting ARCH (Arthritis Research and Collaboration Hub) richt
zich in eerste instantie op drie zeldzame vormen van reuma:
systemische sclerose (SSc), ANCA-geassocieerde vasculitis
(AAV) en antifosfolipidensyndroom (APS). Bij elkaar zo’n 10.000
mensen lijden in Nederland aan deze drie ziekten. Het is de
bedoeling dat ARCH zich in de toekomst ook met systemische
lupus erythematosus (SLE) en mogelijk andere zeldzame
vormen van reuma gaat bezighouden.
Moens: “Het probleem bij deze ziekten is niet zozeer dat een arts
de behandeling niet goed zou kunnen uitvoeren. Het lastige is
juist de keuze voor de (soort) behandeling. Perifeer werkende
artsen zien soms slechts tien patiënten per jaar met een
dergelijke ziekte. Die hebben te weinig kennis en ervaring om het
te herkennen en te weten wat je er het beste mee kunt doen.”
Minder reizen
Bij de start van ARCH werd voor elk van de drie zeldzame
reumavormen een aparte werkgroep opgericht. Deze onderzocht hoe voor de specifieke patiëntenpopulatie het meeste

voordeel kon worden behaald. Breed werden patiënten (en
artsen) bevraagd over hun wensen en behoeften.
“Daar kwam bijvoorbeeld uit dat patiënten behoefte hadden aan
betere en makkelijker vindbare informatie. Dat aspect is door
ReumaNederland opgepakt. Een andere wens van patiënten –
en artsen willen dat ook – is dat ze sneller toegang kunnen
krijgen tot expertise. Ze willen eerder contact met een specialist,
en daarvoor minder hoeven reizen.”
In die wens wil ARCH voorzien. Bedoeling is dat in zes regio’s
een ARCH hub wordt opgebouwd: een expertiseplatform voor
zeldzame vormen van reuma, bestaande uit deskundigen van
diverse disciplines. Via een coördinerend centrum kan een
behandelend arts een patiënt bij ARCH aanmelden. Het
centrum zorgt ervoor dat de patiënt in het regionale multidisciplinaire overleg (MDO) van de ARCH hub – waar de behandelend
arts ook aan deelneemt - wordt besproken. Het MDO formuleert
direct een schriftelijk advies en stelt dit via een speciaal
ontworpen webapp beschikbaar aan zowel de behandelend arts
als de patiënt. Die laatste kan ook vragen stellen aan het
deskundigenteam van ARCH. “Het is niet altijd nodig dat een

Wij willen de kennis die er
is, snel naar de praktijk
brengen
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expert de patiënt in levenden lijve ziet. Alleen gegevens
bekijken kan voldoende zijn. Op deze manier komt de expert als
het ware naar de patiënt toe in plaats van andersom. Dat is een
groot voordeel voor de patiënt,” benadrukt Moens.
Goed houvast
Om efficiënt en inhoudelijk adequaat over casussen te kunnen
overleggen moet helder zijn welke informatie van de patiënt
nodig is, én moet die informatie uniform worden aangeleverd.
Moens: “Onder artsen leefde ook de wens om patiëntgegevens
landelijk en uniform vast te leggen, teneinde er meer van te
kunnen leren. Gegevensuitwisseling tussen perifere en
academische ziekenhuizen gaat nu vaak nog ouderwets via
brieven. De behoefte is om dat slimmer en efficiënter te doen.
Maar door allerlei verschillen in systemen en definities is dat
ingewikkeld, een probleem dat veel breder in de zorg leeft en
dat wij niet kunnen oplossen. Wat we wél konden doen, was
uniformeren wat we van patiënten willen weten. Dat hebben we
gedaan. De deskundigen van ARCH hebben dus de beschikking
over een standaard-set informatie van de patiënt. Dat
vergemakkelijkt het overleg.”
Wat ARCH de afgelopen drie jaar eveneens voor elkaar heeft
gekregen, vertelt Moens, is consensus bereiken over wat de
beste manier van behandelen is voor de drie zeldzame ziekten.
“We hebben ons gebaseerd op de bevindingen van de topexperts
op dit gebied. Consensus is minder formeel dan een richtlijn. Het
is wel gebaseerd op betrouwbare onderzoeksmethoden, maar
het hoeft niet per se met methoden die richtlijnen vereisen. Bij
deze zeldzame ziekten is ook nog maar weinig evidence voor
handen. Wij willen de kennis die er wél is, snel naar de praktijk
brengen. Dan biedt zo’n consensus een goed houvast.”

Bovenste rij van links naar rechts: Han de Ruiter (bestuur ARCH), Lieke van Mourik (projectleider ARCH), Hein Moens (voorzitter ARCH),
Jaap van Laar (bestuur ARCH), Dirk van der Heijden (patiëntvertegenwoordiger werkgroep SSc). Onderste rij van links naar rechts:
Onno Teng (voorzitter werkgroep AAV), Nicole Hulsebosch (projectcoördinator ARCH/ARCH hubs), Madelon Vonk (voorzitter werkgroep
SSc), Peter Verhoeven (patiëntvertegenwoordiger werkgroep AAV). Op de foto ontbreken: Maarten Limper (voorzitter werkgroep APS),
Jamy Scheerhoorn-Pullen (patiëntvertegenwoordiger werkgroep APS), Rita Schriemer (patiëntvertegenwoordiger werkgroep SSc),
Tammo Brunekreef (inhoudelijk adviseur werkgroep APS), Julia Spierings (inhoudelijke adviseur werkgroep SSc), Ebru Dirikgil
(inhoudelijk adviseur werkgroep AAV)
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Zinnige zorg
De eerste ARCH hub is in Leiden ontworpen en getest. “We
beginnen met één regio en één ziekte en breiden dit jaar uit
naar meer regio’s en meer ziekten,” legt Moens uit. “In Leiden
zijn nu een paar MDO’s geweest en de reacties waren zeer
enthousiast.”
De vorming van ‘hubs’ kost wel enige tijd en moeite, weet hij. “Je
loopt bijvoorbeeld tegen de indeling van regio’s aan. Maar soms
ook tegen ego’s. Wie mag zich expert noemen en wie niet? We
gaan voorzichtig om met termen als expert, expertise en
expertisecentrum. We willen los van die formele labels blijven.
We stellen ons op het standpunt dat de expertise in het hele
team zit en dat ieder zijn deskundigheid inbrengt. Door niet die
formele weg te bewandelen kunnen we sneller handelen.”
Naast uitbreiding in regio’s en ziekten heeft ARCH voor de
komende jaren ook de ambitie om aan te tonen dat er daadwerkelijke verbetering van zorg voor patiënten is ontstaan. “Ons
uitgangspunt daarbij is dat we niet te veel willen meten én dat
we het samen met de patiënt doen. Als je het aan dokters
overlaat om gegevens in te voeren, is het onhaalbaar. Die

Patiënten willen eerder
contact met een specialist,
en daarvoor minder
hoeven reizen
hebben daar geen tijd voor. We hebben een aantal algemene
PROMs afgesproken en per ziekte nog een paar specifieke. Die
leggen we vast via hetzelfde uniforme systeem waarmee
patiëntgegevens worden aangeleverd. Zo hopen we op de
langere termijn te kunnen aantonen dat de patiënt er echt beter
van wordt, en dat deze vorm van zorg kan worden beschouwd
als ‘zinnige zorg’.”
Financiële vergoeding
Voorlopig concentreert ARCH zich op de Nederlandse situatie.
“Dat is al moeilijk genoeg,” zegt Moens. “Bovendien loopt
Nederland op het gebied van reuma voorop in Europa. Er is wel
een European Reference Network voor zeldzame vormen van
reuma in opbouw, dat vergelijkbaar is met ARCH. Die ontwikkelingen volgen we nauwgezet. De specialisten in onze
werkgroepen en hubs hebben veel Europese contacten. Als ons
concept goed blijkt te werken, zouden we het wellicht kunnen
exporteren naar andere landen.”
Punt van zorg in de nabije toekomst wordt de financiering, zegt
Moens. “ReumaNederland is een geweldige sponsor, maar niet
voor de eeuwigheid. Er is budget tot eind 2021. De vraag is nu
hoe we financiering van ARCH blijvend kunnen inbedden in die
van de reguliere zorg. Met zorgverzekeraars en ziekenhuizen
spreken we nu over mogelijkheden van een financiële vergoeding
voor de tijd die specialisten aan de bespreking van onze casussen
besteden, en over een bijdrage om de organisatie en de webapp
in de lucht te houden. Wat dat betreft is het probleem met
netwerkgeneeskunde dat iedereen het goed en noodzakelijk
vindt, maar dat niemand weet hoe het betaald moet worden.”

Meer informatie over ARCH is te vinden op:
https://www.arch.nl/
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Systemische sclerose:
topzorg dicht bij huis
Met medewerking van:
Drs. Rita Schriemer
patiëntvertegenwoordiger en socioloog-onderzoeker
En van:
Dr. Madelon Vonk,
reumatoloog

Patiënten met een complex en zeldzaam ziektebeeld zoals systemische sclerose vallen in het huidige
zorgsysteem, ondanks alle goede bedoelingen, nog te vaak tussen wal en schip. Zorg in het regionale
ziekenhuis biedt allerlei voordelen, maar daar ontbreekt vaak de noodzakelijke expertise met een
ziektebeeld als systemische sclerose. Een alternatief, het expertisecentrum, vereist goede gegevensuitwisseling en leidt vaak tot een langere reisafstand voor de patiënt. Toch zijn er wel oplossingen
voor deze problemen en daar kunnen zowel reumatologen, andere zorgverleners als patiënten aan
bijdragen.

Systemische sclerose (of sclerodermie) is een auto-immuunziekte die gekenmerkt wordt door bloedvatafwijkingen,
ontsteking en verstrakking van het bindweefsel. Hier kunnen
een scala aan klachten en soms ernstige complicaties bij
optreden.[1] Bovendien is het een complex ziektebeeld dat
het hele lichaam aantast en vraagt om een meer ‘internistische blik’ dan bij patiënten met reumatische
gewrichtsaandoeningen. Om die blik scherp te krijgen en
houden is voldoende ervaring met het ziektebeeld nodig. Dat
is voor veel reumatologen niet haalbaar omdat systemische
sclerose zeldzaam is. In Nederland zijn naar schatting 3000
patiënten met deze aandoening.[2]

In Nederland zijn enkele expertisecentra voor systemische
sclerose. De experts van die centra kunnen andere zorgverleners
adviseren, begeleiden of de behandeling (tijdelijk) overnemen.[3]
Dat vereist een goede uitwisseling van medische gegevens en
overleg. Bovendien wordt de patiënt geconfronteerd met een
langere reisafstand en dat vormt een barrière, bijvoorbeeld
omdat ze te vermoeid zijn, te veel pijn hebben of de extra reiskosten moeilijk op kunnen brengen.[4]
Om toch de best mogelijke zorg voor alle patiënten met systemische sclerose dicht bij huis te organiseren, is de werkgroep
systemische sclerose in het leven geroepen. Deze werkgroep
maakt deel uit van ARCH.[3] Reumatoloog dr. Madelon Vonk is
projectleider en vertelt samen met ervaringsdeskundige Rita
Schriemer over de wapenfeiten en ambities van de werkgroep.
De best mogelijke zorg
Hoe ziet de best mogelijke zorg voor patiënten met systemische sclerose eruit en waar staan we nu? Die twee vragen
vormden het startsein van een uitgebreid onderzoek. De
werkgroep verzamelde de gegevens via focusgroepsgesprekken met patiënten uit verschillende regio’s, interviews en
vragenlijsten voor patiënten en zorgverleners (reumatologen,
verpleegkundigen en paramedici). Daarna organiseerde de
werkgroep een grote conferentie waar óók andere medisch
specialisten, paramedici, vertegenwoordigers van patiënten-

verenigingen en zorgverzakeraars welkom waren om mee te
discussiëren over de onderzoeksvragen.[5] “Uit het onderzoek
bleek dat de huidige zorg voor patiënten met systemische
sclerose op een aantal punten tekortschiet, zoals informatievoorzieningen en -uitwisseling, professionaliteit van de
netwerken en patient empowerment,” zegt Vonk. In dit artikel
komen deze punten achtereenvolgens aan de orde.
Informatievoorziening
Voor artsen is er het zorgpad Systemische sclerose (2014) – te
vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor
Reumatologie (NVR) – maar dat is een gebruiksonvriendelijk en
omvangrijk bestand.[1] Vonk: “Het zorgpad is bijna een
handboek in het Nederlands en ik kan me goed voorstellen dat
het reumatologen niet lukt om dat allemaal te lezen tijdens het
voorbereiden van een poli. Bovendien is het de vraag of
bijvoorbeeld MDL-artsen ook op de website van de NVR komen.”
Eind van dit jaar hoopt Vonk, die tevens voorzitter van de
werkgroep zorgpad Systemische sclerose is, met de herziening
te starten. Het is de bedoeling dat het eindresultaat wel
gebruiksvriendelijk is. “We willen het op een interactieve manier
aanbieden, borgen dat het regelmatig geactualiseerd wordt en
op een plek aanbieden waar ook andere zorgverleners dan
reumatologen het makkelijk kunnen vinden.” De kennis en
ervaring die de ARCH-werkgroep systemische sclerose heeft
opgedaan neemt ze hierin mee.

De huidige zorg voor
patiënten met systemische
sclerose schiet op een
aantal punten tekort
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Bovendien zijn sinds 2014 de nodige wetenschappelijk publicaties beschikbaar gekomen, die gevolgen hebben voor de
dagelijkse praktijk. Drie studies licht Vonk er graag uit. De
SENSCIS-trial, een gerandomiseerde placebo-gecontroleerde
dubbelblinde studie naar het effect en de veiligheid van
nintedanib, een tyrosinekinaseremmer, voor de behandeling
van longfibrose bij patiënten met systemische sclerose.[6] Een
retrospectieve observationele studie die laat zien dat een
agressievere behandelaanpak bij pulmonale hypertensie de
langetermijnuitkomst mogelijk verbetert.[7] En de ASTIS-studie, een gerandomiseerde studie bij patiënten met ernstige
systemische sclerose waarin stamceltransplantatie werd
vergeleken met een cyclofosfamidebehandeling.[8]
Patiënten kunnen voor informatie over de ziekte terecht op de
website van de nationale vereniging voor lupus, APS, systemische sclerose en MCTD-patiënten (NVLE), maar dan moeten ze
die wel weten te vinden. Daarom hoopt Schriemer dat reumatologen hun patiënten op het bestaan van de NVLE-website
wijzen. Zij weet uit eigen ervaring dat betrouwbare en ‘neutrale’
informatie heel belangrijk is, vooral kort na de diagnose.
“Patiënten zijn bang en doen aannames op basis van beschikbare informatie op het internet die misschien achterhaald of
onjuist is. Als ze goede handvatten hebben om informatie over
hun aandoening op te zoeken, dan helpt dat enorm. Afraden om
informatie op te zoeken heeft weinig zin, want patiënten gaan
toch wel googelen, en anders doen mensen uit hun directe
omgeving dat wel.”
Informatie-uitwisseling
Bij de zorg van patiënten met systemische sclerose zijn
meerdere zorgverleners betrokken en het is belangrijk dat die
tijdig de noodzakelijk medische informatie krijgen, zoals
laboratoriumuitslagen en de resultaten van het longfunctieonderzoek. Om deze gegevensuitwisseling te verbeteren
onderzocht de werkgroep of dit via een applicatie zou kunnen
(pilot), maar het ontbreken van een verbinding met het elektronisch patiëntensysteem bleek een groot obstakel te zijn, zegt
Vonk. Er zijn echter ook andere manieren om deze gegevensuitwisseling te verbeteren. Zo ontwikkelde de werkgroep een
vragenlijst – die wordt momenteel wetenschappelijk getoetst in
het Radboudumc – die de patiënt voorafgaand aan het consult
invult en opstuurt. Het gaat om 15 vragen over uiteenlopende
klachten die bij systemische sclerose kunnen optreden.
Hierdoor kan de arts direct een inschatting maken van de
lichamelijke toestand van de patiënt, zegt Vonk, zodat we niet al
onze standaardvragen hoeven te stellen en dan blijft er tijdens
het consult meer tijd over om te praten over zaken die de
patiënt wil bespreken. Daarbij is de vragenlijst een handig
hulpmiddel voor de patiënt om lastige onderwerpen aan te
kaarten, zoals seksuele problemen door functionele beperkingen, omgaan met een veranderend uiterlijk en chronische
vermoeidheids- en pijnklachten, vult Schriemer aan.
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Daarnaast ontwikkelde de ARCH-werkgroep systemische
sclerose een sjabloon waarin de arts patiënt- en ziektegegevens vastlegt die essentieel zijn om uit te wisselen. Dit sjabloon
gebruiken artsen nu al in medische brieven. Vooralsnog gaat
dat handmatig en dat kost tijd, maar als dit sjabloon is ingebed
in het ziekenhuisinformatiesysteem – via een snelkoppeling –
dan is het invullen niet heel veel werk, meent Vonk. Bovendien
is in het zorgpad Systemische sclerose afgesproken dat alle
patiënten met systemische sclerose in elk geval eens per jaar
op die manier nagekeken worden.[1] Daarmee is het sjabloon
ook een handige geheugensteun voor in de spreekkamer.
Professionalisering van de netwerken
Om de best mogelijke zorg dicht bij huis aan te kunnen bieden,
is verdere professionalisering van de netwerken nodig.
“Patiënten hebben een zeldzame ziekte. Aan de ene kant willen
ze door de ‘best mogelijke’ dokter behandeld worden en dat is
toch vaak een dokter die in een expertisecentrum werkt. Maar
tegelijkertijd willen ze niet voor elk wissewasje naar de andere
kant van het land reizen. Die zorg moet ook dicht bij huis
gegeven kunnen worden. Dat gebeurt op dit moment niet op de
best mogelijke manier,” zegt Vonk.
Naast de maatregelen om informatievoorziening en -uitwisseling te verbeteren, zijn duidelijke criteria nodig waar een
zorgverlener aan moet voldoen om zich als expert te profileren.
Alleen: wat zijn die criteria en wie bepaalt die? “Als je in de
wetenschappelijke literatuur kijkt dan blijkt dat er wel degelijk
enkele richtlijnen zijn, en ook voor andere ziektebeelden zijn er
wel gegevens beschikbaar over wat een expert zou kunnen
doen,” legt Vonk uit. De werkgroep heeft hier inmiddels een lijst
van punten uit gedestilleerd. “We gaan de punten voorleggen
aan artsen die patiënten met systemische sclerose behandelen
zoals reumatologen, internisten en vasculaire geneeskundigen.
Via de Delphi-techniek proberen we gezamenlijk tot een
consensus te komen over wat een expert en expertisecentrum
zou moeten kunnen doen.” Denk aan vaardigheden als het
kunnen uitvoeren van een huidscore en een nagelriemcapillaroscopie. Een online overzicht van experts helpt zowel
zorgverleners als patiënten om passende zorg zo veel mogelijk
in de eigen regio te organiseren. Vonk: “Vooral voor patiënten is
het wel eens moeilijk om te weten waar ze naartoe moeten voor

• Myositis
• Myopathie
• Non-inflammatoire
gewrichtsklachten
• Erosieve artritis

Nieren

Spier en
gewricht

Gastrointestinaal

• Dysfagie
• Dysmotiliteit
• Passageklachten
• reflux(oesofagitis)
• obstipatie
• malabsorptie
• Faecale incontinentie

Manifestaties van systemische sclerose. Gebaseerd op [1]

bijvoorbeeld een tweede mening van een expert.” ARCH wil
daarbij met multidisciplinaire overleggen de expertise op
afstand beschikbaar stellen.
Patient empowerement
Ook van de patiënt wordt een andere rol verwacht, want met
een zeldzame aandoening loop je nu eenmaal het risico dat een
zorgverlener het ook niet precies weet. Bovendien ziet de
reumatoloog weinig tot niets van het leven van de patiënt thuis.
Daarom is het belangrijk dat de patiënt leert het heft in handen
te nemen en de juiste vragen te stellen. “Je leven verandert
ingrijpend door de ziekte. Vaak word je geremd door functionele
of energetische belemmeringen. Het is belangrijk dat de
patiënt aan de arts durft te vertellen dat hij of zij problemen
heeft met bepaalde zaken, ook al lijken die triviaal omdat ze niet
levensbedreigend zijn. Met behulp van de arts, ervaringsdeskundigen of andere (zorg)professionals kunnen problemen
rondom werk, het gezin of de patiënt zelf aangepakt worden,
zodat de kwaliteit van leven zo goed mogelijk blijft,” zegt
Schriemer. De vragenlijst en de informatie op de NVLE-website
helpen de patiënt hierbij.

ARCH Werkgroep Systemische Sclerose
De projectleider van de werkgroep systemische sclerose
is Dr. Madelon Vonk, Reumatoloog bij Radboudumc
Nijmegen. De werkgroep bestaat daarnaast uit:
• Dr. Jeska de Vries-Bouwstra
Reumatoloog, LUMC Leiden
• Dr. Els van den Ende
Senior onderzoeker, Radboudumc Nijmegen
• Julia Spierings
Reumatoloog, UMC Utrecht
• Lian de Pundert
Fysiotherapeut, Haga Ziekenhuis
• Rita Schriemer
Vertegenwoordiger NVLE

Daarnaast ontwikkelt Schriemer een patientempowerementprogramma, met onder andere een zelfmanagementcursus en
mogelijk een buddysysteem. Bovendien werkt de werkgroep
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aan een paramedisch zorgpad. Paramedici kunnen patiënten
helpen bij klachten zoals chronische vermoeidheid. Zo kunnen
de fysio- en ergotherapeuten tips geven over een betere
energieverdeling en een diëtist kan voedingsadvies geven.
Tot slot, zegt Schriemer, vraag eens aan uw patiënt met
systemische sclerose in hoeverre hij of zij zich alleen voelt door
de ziekte. Want ook daar kan de patiënt zo nodig hulp bij krijgen.
Denk aan begeleiding van de reumaverpleegkundige,
maatschappelijk werk of een gezondheidspsycholoog. De
reumatoloog kan de patiënt ook wijzen op mogelijkheden als
lotgenotencontact via patiëntenverenigingen en zelfmanagementcursussen. Een keer vragen of de partner meekomt naar
het consult kan belangrijk zijn. Uit het onderzoek van Schriemer
en collega’s bleek dat ook mantelzorgers een zorgbehoefte
hebben, terwijl die nu nog vaak onbenoemd blijft en patiënten
hun partner, of andere mantelzorger(s), soms juist buiten lijken
te sluiten.[9]

Conclusie
De zorg in Nederland voor patiënten met systemische
sclerose kan beter en dichter bij huis georganiseerd worden.
Er zijn verschillende maatregelen mogelijk – die deels al zijn
doorgevoerd en deels gepland staan: herziening van het
medische zorgpad, betrouwbare en neutrale informatie voor
patiënten op internet, o.a. NVLE-website, een vragenlijst om
voorafgaand aan het consult de problemen te identificeren,
een sjabloon voor doelmatige gegevensuitwisseling, criteria
waar een expert aan moet voldoen, een zelfmanagementwcursus en een paramedisch zorgpad. Op de wensenlijst staat
ook een overzicht van experts zodat patiënten en zorgverleners makkelijk een expert in de regio kunnen vinden. Vonk:
“Door dit project kwam ik erachter dat er eigenlijk vrij
eenvoudig dingen aangepakt kunnen worden waardoor de
kwaliteit en de ervaring van zorg van patiënten verbeteren.”
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ANCA-geassocieerde
vasculitis
Met medewerking van:
Dr. Onno Teng,
internist-nefroloog Leids Universitair Medisch Centrum

En van:
Peter Verhoeven
voorzitter Vasculitis Stichting
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Samenvatting

ANCA-geassocieerde vasculitis is een zeldzame systemische ziekte met een heterogeen ziektebeeld
en betrokkenheid van verschillende organen. Door de zeldzaamheid en heterogeniteit wordt de ziekte
vaak laat herkend, terwijl tijdige behandeling juist belangrijk is om schade aan organen zoveel
mogelijk te beperken. Voor een optimale behandeling zijn artsen van verschillende disciplines
noodzakelijk. Binnen het ARCH werken artsen en patiënten samen aan een snellere toegang van
patiënten tot de juiste zorg. Regionale netwerken vormen hiervoor de kern.

Een van de zeldzame reumatische aandoeningen waar
momenteel binnen het ARCH aan wordt gewerkt is ANCAgeassocieerde vasculitis. De zeldzaamheid en verschillende
manifestaties van deze systemische ziekte vormen een
uitdaging voor tijdige herkenning en adequate behandeling.
Dr. Onno Teng, internist-nefroloog bij het Leids Universitair
Medisch Centrum, en Peter Verhoeven, voorzitter van de
Vasculitis Stichting, vertellen hoe de zorg van patiënten met
deze ziekte is te verbeteren.

ANCA-geassocieerde vasculitis (ANCA-vasculitis) is een
systemische auto-immuunziekte ziekte (zie ook kader). De
ziekte kan zich in nagenoeg elk orgaan manifesteren, maar
heeft een onverklaarbare voorkeur voor het KNO-gebied, de
longen en de nieren. In welk orgaan de ziekte zich het eerst
manifesteert verschilt per patiënt, waardoor patiënten bij
verschillende medisch specialisten terecht komen. Een patiënt
met ANCA-vasculitis die longklachten heeft, komt bij de
longarts; een patiënt met vooral huidklachten bij een dermatoloog.
Teng: “Door de zeldzaamheid ervan wordt de ziekte vaak niet
meteen herkend. De medisch specialist waar de patiënt
binnenkomt, zal zich logischerwijs in eerste instantie concentreren op aandoeningen binnen zijn eigen expertise. Uiteindelijk
manifesteert de ziekte zich in meer organen. Dan nog kan het
even duren voordat een arts aan deze incidenteel voorkomende
ziekte denkt.”
Een aantal ziekenhuizen in Nederland heeft expertise op het
gebied van ANCA-vasculitis. Daar werken artsen van verschillende disciplines samen om tot een goede diagnose en
behandeling van de ziekte te komen. Door die gebundelde
expertise herkent men in deze centra de ziekte wel vlot. “Het
probleem is dat een patiënt zich niet direct bij een gespecialiseerd ziekenhuis presenteert,” zegt Teng. ‘Een patiënt met
klachten gaat naar de huisarts of komt binnen bij de spoedeisende
hulp van een willekeurig ziekenhuis, waar men niet per se
uitgebreide expertise over de ziekte heeft. De symptomen die
de patiënt in eerste instantie vertoont, zullen vaak gekaderd
worden in een andere, veel vaker voorkomende aandoening en
dus meestal niet meteen herkend worden. Bij hardnekkige,
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progressieve en/of ernstige klachten komt de patiënt uiteindelijk
bij een medisch specialist terecht, maar die ziet ook niet
dagelijks een patiënt met ANCA-vasculitis en weet niet altijd
wie de juiste expert op dat gebied is.”
De ontstane vertraging in het stellen van de juiste diagnose kan
vervelende gevolgen hebben voor de patiënt, omdat de
behandeling zo snel mogelijk gestart dient te worden teneinde
schade aan organen zoveel mogelijk te beperken.
Enquête onder patiënten
Het verbeteren van de zorg voor ANCA-vasculitis gaat binnen
ARCH in nauwe samenwerking met de patiënten zelf. Om te
peilen hoe zij tegen de vasculitiszorg aankijken, is een enquête
onder hen uitgezet via de Vasculitis Stichting, de patiëntenorganisatie voor patiënten met een primaire vasculitis (vasculitis
met onbekende oorzaak). Peter Verhoeven: “We hebben met
name gevraagd naar de primaire behoeften van patiënten,
zodat we daar oplossingen voor konden zoeken. Aan patiënten
is bijvoorbeeld gevraagd: Hoe kijk je tegen de kwaliteit van de
zorg aan? Vind je het nodig naar een expert gestuurd te
worden? Hoe vaak zou je gecontroleerd willen worden? Uit de
enquête bleek dat patiënten zo goed en snel mogelijk geholpen
willen worden, maar dan wel dichtbij als het kan en alleen ver
weg als het nodig is.”
“We wilden ook weten waar patiënten tegenaan liepen. Patiënten
vonden onder andere dat dokters onderling onvoldoende
communiceerden, zowel binnen een ziekenhuis als tussen

De patiënt zit niet fysiek bij
de bespreking, maar wordt
er wel bij betrokken

ACHTERGROND

ziekenhuizen. Voor patiënten lijkt het logisch dat artsen met
elkaar praten en dat je daardoor bij de juiste expertise terecht
komt. Dat bleek toch niet zo logisch te zijn. Voor oplossingen
kijk je dan naar hetgeen artsen nodig hebben om aan die noden
van de patiënten tegemoet te komen. Daar kwam het idee van
expertisenetwerken uit naar voren, waarbij je zichtbaar maakt
wat er aan expertise in de omgeving aanwezig is en hoe een
patiënt daar bij kan komen. Dat is interessanter dan expertisecentra, want met een netwerk kun je voldoen aan: ver weg als
dat nodig is, dichtbij als het kan.”
Teng laat zich sterker uit over voordelen van expertisenetwerken
ten opzichte van expertisecentra voor zeldzame ziekten. “Met
het onderbrengen van diagnostiek en behandeling van zeldzame
aandoeningen in expertisecentra, bega je vanuit het perspectief
van klinische zorg een enorme fout. Stel dat er twee expertisecentra zijn voor een zeldzame ziekte, dan is in de overige
ziekenhuizen over pakweg 15 jaar geen tot nauwelijks nog
kennis aanwezig over die ziekte. Artsen herkennen het dan
helemaal niet meer, waardoor het nog langer duurt voordat een
patiënt de juiste zorg krijgt. Bij expertisenetwerken draai je dat
compleet om. Van één patiënt leert een arts te weinig, maar als
in een regionaal multidisciplinair overleg (MDO) met bijvoorbeeld
tien artsen door iedere arts één patiënt wordt ingebracht dan
leert ieder van die artsen van tien patiënten. De tien artsen
zullen samen tot een beter beleid komen dan één arts in een
expertisecentrum. Je verhoogt zo het kennisniveau in de hele
regio, zodat artsen de ziekte eerder herkennen.”
ARCH hubs: vasculitisexpertise in netwerken
Om te zorgen dat zowel patiënten als artsen vasculitisexperts
kunnen vinden, is een overzicht gemaakt van de huidige zorg en

Wat is ANCA-geassocieerde vasculitis?
Vasculitis is de verzamelnaam voor een aantal ziektebeelden waarbij de binnenwand van de bloedvaten
ontstoken raakt. Bij ANCA-geassocieerde vasculitis
(ANCA-vasculitis) bevinden zich Anti Neutrofiele
Cytoplasma Antilichamen (ANCA) in het bloed. Het is een
systemische auto-immuunziekte ziekte met onbekende
oorzaak. De ziekte kan in verschillende delen van het
lichaam optreden.
Er bestaan drie vormen van ANCA-vasculitis:
• Granulomatose met polyangiitis (GPA; voorheen de
ziekte van Wegener)
• Eosinofiele granulomatose met polyangiitis (EGPA;
voorheen het Churg-Strauss syndroom)
• Microscopische polyangiitis (MPA)
GPA komt het meest voor van deze drie vormen,
maar is nog steeds een zeldzame ziekte.

Het probleem is dat een
patiënt zich niet direct bij
een gespecialiseerd ziekenhuis presenteert
van de relevante experts in Nederland. Voor het opzetten van
de expertisenetwerken voor ANCA-vasculitis is gekeken naar
geografisch bestaande ziekenhuisregio’s. “Van oudsher is
Nederland qua medisch specialisten opgedeeld in regio’s. Dat
heeft te maken met de opleiding,” vertelt Teng. “Universiteit
Leiden leidt zijn specialisten in het LUMC op, maar ook in de
perifere ziekenhuizen in de regio Leiden. Binnen die regio
weten artsen elkaar redelijk makkelijk te vinden. Ieder universitair ziekenhuis heeft zo’n regio. Daar zijn we op aangehaakt:
binnen het ARCH houden we diezelfde regio’s aan, de zogenoemde ARCH hubs. Het eerste ANCA-vasculitisnetwerk is
opgezet in de ARCH hub van Leiden en omgeving. Daar is
gekeken wat er nodig is voor zo’n netwerk, hoe je artsen met
elkaar contact laat houden, hoe behandelaren een patiënt
binnen een MDO met vasculitisexpertise kunnen laten bespreken
en hoe je de patiënt zelf erbij betrekt.”
Voor het netwerk zelf zijn een paar voorwaarden gedefinieerd.
Ten eerste dient één ziekenhuis in het netwerk een logistieke,
administratieve en coördinerende rol op zich te nemen. Ten
tweede is een regionaal MDO nodig waar verschillende behandelaars uit allerlei ziekenhuizen – dus niet uit één ziekenhuis
- via videoconference samenkomen en expertise delen. Het
coördinerende ziekenhuis organiseert dat regionale MDO. “Op
deze wijze creëer je een expertise die de som is van de
expertise van de verschillende behandelaars. Dat is wat anders
dan de expertise van één arts die heel veel van de ziekte weet.
Door betrokkenheid van verschillende organen heb je ook
artsen uit verschillende disciplines nodig om een patiënt
optimaal te kunnen behandelen.”
Applicatie: olie voor het netwerk
Om ook de patiënt te betrekken bij het regionaal MDO, is een
webapplicatie ontwikkeld met veel aandacht voor de nieuwste
privacywetgeving, databescherming en aansluiting bij de
huidige klinische praktijk. Via deze webapp kan een arts een
patiënt - met diens toestemming - inbrengen in het regionaal
MDO. De patiënt krijgt dan via de webapp bericht wanneer hij
besproken gaat worden in dat MDO en hij ziet de gegevens die
zijn arts aanlevert ten behoeve van de bespreking. Bovendien
kan de patiënt zelf in de app direct vragen stellen aan het team
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ARCH Werkgroep ANCA geassocieerde vasculitis
De projectleider van de werkgroep ANCA geassocieerde
vasculitis is Dr. Y.K. Onno Teng, internist-nefroloog bij
het LUMC. Onno wordt ondersteund door Ebru Dirikgil,
inhoudelijk medewerker. De werkgroep bestaat
daarnaast uit:
• Dr. Sander Tas
Reumatoloog Amsterdam UMC, locatie AMC
• Dr. Bram Rutgers
Klinisch Immunoloog, UMCG Groningen
• De heer Peter Verhoeven
Voorzitter Vasculitis Stichting Nederland
• Prof. dr. Coen Stegeman
Internist-nefroloog, UMCG Groningen
• Dr. Chris Hagen
Meander Medisch Centrum Amersfoort
• Dr. Janneke Tekstra
Reumatoloog, UMCU Utrecht
• Dr. Willem-Jan Bos
Internist-nefroloog, Antoniuisziekenhuis, Nieuwegein
• Dr. Liesbeth Hak
Klinisch Immunoloog, Amsterdam UMC, locatie AMC
• Dr. Pieter van Paassen
Internist-nefroloog, MUMC+ Maastricht
• Dr. Marc Kok
Reumatoloog, Maasstadziekenhuis Rotterdam

van experts. Andersom krijgt de patiënt vragen te beantwoorden
over zijn kwaliteit van leven. “
“De patiënt zit niet fysiek bij de bespreking, maar wordt er wel
bij betrokken,” aldus Teng. ‘Tijdens het MDO kan iedere specialist
- ook weer via de webapp - de gegevens van de patiënt
bekijken. Uiteindelijk komt een conclusie en een advies uit het
MDO, welke weer in de app wordt geregistreerd. Alle deelnemende
centra en de patiënt krijgen tevens een brief met de conclusie
en het advies. De patiënt en behandelend arts bespreken deze
brief om daarna volgens het principe van shared decision een
behandelkeuze te maken.”
De webapplicatie is recent opgeleverd. Teng: “De app is echt de
olie voor het netwerk. In oktober gaat de webapp ‘live’, dat wil
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zeggen dat patiënten dan daadwerkelijk bericht krijgen dat ze in
een MDO worden besproken en dat ze vragen kunnen stellen.
Die functie is nu nog geblokkeerd.”
Consensusmeeting en -document
Binnen ARCH is ook gekeken naar wàt nu precies de juiste zorg
is bij ANCA-vasculitis. “Voor behandeling van deze zeldzame
ziekte bestaat weinig evidence,” zegt Teng. “Artsen baseren de
behandeling op ervaring, wat variatie oplevert. Tijdens een
consensusmeeting en op basis van een online survey is gezocht
naar consensus tussen artsen over wat minimaal aan diagnostiek gedaan dient te worden, hoe de follow-up dient te zijn en
welke therapiekeuzes er zijn. Daar is een consensusdocument

Het probleem is dat een
patiënt zich niet direct bij
een gespecialiseerd
ziekenhuis presenteert

uit voortgekomen. Dat document voldoet niet aan de criteria
voor een richtlijn, maar het is wel de consensus van alle
vasculitisexperts in Nederland.”[1]
Patiëntenvoorlichting
Verhoeven: “Tijdens de consensusmeeting waren tien patiënten
aanwezig. Door hun input en de bevindingen van de enquête is
in het consensusdocument ook meegenomen wat belangrijk is
voor patiënten. Voor hen is het bijvoorbeeld enorm van belang
om goed geïnformeerd te worden, omdat het ziekteproces een
beter beloop heeft bij goed geïnformeerde patiënten. Er was
brede consensus om de Vasculitis Stichting een belangrijke rol
in de patiëntenvoorlichting te geven en om alle vasculitispatiënten
op de site van de patiëntenvereniging te wijzen: www.vasculitis.
nl. Daarnaast is het belangrijk voor patiënten dat indien de
ziekte eenmaal rustig is, zij toegang houden tot de tweede lijn.
Meer dan de helft van de patiënten krijgt na verloop van tijd een
opleving van de ziekte. Zowel artsen als patiënten waren het
erover eens dat ze dan direct bij de juiste specialist terecht
moeten kunnen. Zelfs na tien jaar of langer.”
Toekomst
De ARCH hub voor ANCA-vasculitis in de regio Leiden is de
eerst gerealiseerde ARCH hub. De komende maanden gaan de
ARCH hubs in andere regio’s zoals Utrecht, Amsterdam en
Nijmegen in de steigers. “Bedoeling is dat er uiteindelijk zes of
misschien zeven ARCH hubs komen met een ANCA-vasculitisnetwerk,” verklaart Teng. “Die geografische grenzen zullen
uiteindelijk niet zo strak zijn. Bij een specifiek KNO-probleem
kan een arts zijn patiënt inbrengen in het regionaal MDO van de
regio waar erg veel expertise is op KNO-gebied. Het kan ook dat
zich in Zutphen op donderdag een patiënt met ernstige
klachten presenteert, terwijl het regionaal MDO daar pas weer
op woensdag is. Een arts kan de patiënt dan aanmelden in een
regio waar op donderdagmiddag een MDO is en via videoconference deelnemen.”
De ARCH hubs zijn uiteindelijk ook bedoeld voor andere
zeldzame reumatische aandoeningen. Teng: “Dan kan iedere
arts in Nederland een patiënt met een zeldzame reumatische
ziekte aanmelden voor een regionaal MDO. Afhankelijk van de
aandoening kan dat MDO iets anders van samenstelling zijn.
Aanmelden kan via de bestaande webapp, waar te zijner tijd een
lijst met aandoeningen inkomt waar een arts uit kan kiezen.”
Verhoeven besluit met: “In de afgelopen twee jaar is de
fundering van de ARCH hubs gelegd. De komende tijd bouwen
we de hoogte in.”
Referentie
1. Consensusdocument ‘Zorgpad ANCA geassocieerde
Vasculitis (AAV) voor medici'. Te downloaden via www.arch.
nl.
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Toenemende bewustwording antifosfolipidensyndroom
En van:
Dr. Maarten Limper,
internist-klinisch immunoloog, UMC Utrecht

Met medewerking van:
Jamy Scheerhoorn-Pullen
APS-patiënt

Het antifosfolipidensyndroom (APS) is een zeldzame auto-immuunaandoening die gekenmerkt wordt
door een combinatie van verschillende klachten, met name trombotische en zwangerschapsproblemen. Door de lage incidentie en de overlap met andere ziektebeelden duurt het vaak lang voordat de
juiste diagnose wordt gesteld. Vanuit het medisch expertiseplatform ARCH zetten behandelaren en
patiënten zich sinds enige tijd in om deze situatie, en de APS-zorg in het algemeen, te verbeteren.

Het antifosfolipidensyndroom (APS) is een auto-immuunziekte
die zich met name manifesteert door trombotische problemen,
zoals diepe veneuze trombose, longembolieën en cerebrovasculaire accidenten. Er bestaat ook een obstetrische vorm van
APS waarbij vrouwen aanzienlijke problemen bij hun zwangerschap ondervinden, zoals vroege miskramen, intra-uteriene
vruchtdood en pre-eclampsie. Er kan echter ook sprake zijn
van een verscheidenheid aan andere symptomen, zoals
huidafwijkingen (bv. livedo reticularis), migraine, bewegingsstoornissen, nieraandoeningen en epilepsie.
Qua serologie wordt APS gekenmerkt door de aanwezigheid
van antifosfolipideantistoffen (aPL’s). Deze kunnen met drie
verschillende testen worden aangetoond: op een indirecte
manier met een test voor lupus anticoagulans (LAC), en op
een directe manier met ELISA’s die anti-bèta 2-glycoproteïne
dan wel anticardiolipine antistoffen detecteren. “Omdat de
testen nogal van elkaar kunnen verschillen in specificiteit en
sensitiviteit, met name de vrij bewerkelijke LAC-test, zijn de
kleinere ziekenhuizen snel geneigd om de sera door een
groter ziekenhuis of Sanquin te laten analyseren. Indien een
test dan bij minimaal twee achtereenvolgende metingen
positief is, kan dit bijdragen tot een classificerende of
klinische diagnose APS,” aldus Maarten Limper, internistklinisch immunoloog bij het UMC Utrecht en voorzitter van de
ARCH-werkgroep APS.

Incidentie
Limper vertelt dat het onvoldoende duidelijk is hoe groot de
incidentie en prevalentie van APS is. “Op basis van de gegevens
van APS-behandelaars schatten we dat er momenteel in
Nederland enkele duizenden APS-patiënten zijn, maar dit is
waarschijnlijk een onderschatting. In Nederland is er een aantal
centra, zoals het UMC Utrecht, dat een APS-database bijhoudt,
maar meestal gaat het dan maar om enkele honderden
patiënten. Om de APS-patiënten beter in beeld te brengen zijn
we binnen ARCH wel bezig met het opzetten van een landelijke
database. Overigens kunnen patiënten APS als primair ziektebeeld hebben, maar ook in combinatie met andere
auto-immuunaandoeningen. Zo heeft ongeveer 30% van de
patiënten met systemische lupus erythematodes (SLE) bij

diagnose ook aPL’s. Van die subpopulatie krijgt 30-50% op latere
termijn ook trombotische problemen. Het komt iets minder vaak
voor dat bij patiënten eerst APS wordt geconstateerd en in latere
instantie ook SLE. Zelf zie ik de relatie tussen APS en andere
auto-immuunziekten meer als een spectrum van verschillende
symptomen binnen een groter geheel. Als je dan naar APS en SLE
kijkt, ligt bij APS de nadruk op stollingsproblemen en bij SLE
meer op ontstekingsreacties, maar hebben veel patiënten met
APS ook kenmerken van SLE en vice versa. Er zijn bijvoorbeeld
SLE-patiënten die geen aPL’s hebben, maar wel een verhoogd
risico op trombose en andere vaataandoeningen. Daarnaast zijn
er bijvoorbeeld APS-patiënten met trombotische problemen die
tevens verhoogde ontstekingswaarden hebben.”
Risicofactoren
Voor APS-geassocieerde trombose zijn - net als bij de ‘gewone’
trombose - overgewicht, roken, het gebruik van anticonceptiepillen en hogere leeftijd risicofactoren. “Verder is het behoren
tot het vrouwelijk geslacht een risicofactor voor het krijgen van
APS, hoewel het geassocieerde risico minder groot is dan bij
SLE. Daarnaast zijn er bij APS, net als bij SLE, associaties met
bepaalde varianten van genen die aan HLA gerelateerd zijn. Dit
betreft echter zoveel genen dat de mate van associatie beperkt
is. Gewoonlijk is er bij APS dan ook geen reden om een familieonderzoek te doen. Wel zijn er sporadisch families waarvan
opvallend veel leden APS-gerelateerde klachten hebben.
Mogelijk kan er in de toekomst bij dat soort families wel
duidelijker een erfelijke component gevonden worden,” aldus
Limper.
Limper vertelt verder dat er aanwijzingen zijn dat het bèta
2-glycoproteïne, waartegen een deel van de APS-patiënten
antilichamen maakt, een rol speelt bij het ontstaan van APS.
“Door binding aan bepaalde moleculen, zoals fosfolipiden, kan
het bèta 2-glycoproteïne een conformatieverandering ondergaan waardoor er een specifiek domein wordt blootgesteld en
een cascade aan processen in gang wordt gezet die betrokken
is bij de pathogenese van APS. Momenteel zijn we dan ook aan
het onderzoeken of neutraliserende antilichamen tegen dat
domein van het bèta 2-glycoproteïne als doelgerichte therapie
gebruikt kunnen worden. De resultaten in diermodellen zijn
voorlopig veelbelovend.”
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Behandeling
Voor APS-patiënten die met name last hebben van trombotische
problemen, zoals trombosebenen en longembolieën, kan
(levenslange) behandeling met antistollingsmiddelen afdoende
zijn. In veel gevallen wordt APS bij hen dan ook nooit formeel
vastgesteld. De situatie wordt complexer bij APS-patiënten die
ondanks de antistollingsmiddelen toch trombotische problemen
krijgen. Deze patiënten hebben vaak meerdere stollingsproblemen
tegelijk en kunnen in het geval van catastrofale APS zelfs op de
intensive care belanden. Het is dan ook van groot belang om
catastrofale APS zo snel mogelijk te herkennen en behandelen.
Omdat APS een zeldzame ziekte is, is dit vaak een uitdaging.
ARCH maakt zich sterk om die situatie te verbeteren en onder
zorgverleners en patiënten de awareness rond APS te verbeteren.
Daarnaast kunnen APS-patiënten tegelijk verschillende soorten
klachten krijgen, bijvoorbeeld een combinatie van stollingsproblemen en neurologische en/of dermatologische aandoeningen.
Limper: “Bij de klachten van deze groep patiënten speelt een
immunologische ontregeling vaak een belangrijke rol. Behandeling
vanuit een immunologische optiek is dan in veel gevallen een
optie. Denk bijvoorbeeld aan immuunmodulerende middelen
zoals behandeling met immuunglobulines, hydroxychloroquine
of rituximab. In het uiterste geval kunnen APS-patiënten met
zeer ernstige klachten zelfs behandeld worden met een
hematologische stamceltransplantatie. Hoewel dit in de
literatuur wel beschreven is, zijn deze transplantaties bij mijn
weten in Nederland nog nooit uitgevoerd.[1] Het betreft dan
ook een zware behandeling met een mortaliteitsrisico van zeker
20%.”
Richtlijnen
Momenteel zijn er in Nederland nog geen richtlijnen voor de
diagnostiek en behandeling van APS. “Het lastige is dat er voor
het opstellen van eenduidige richtlijnen gewoonweg nog te
weinig klinische resultaten zijn. Er zijn wel meta-analyses van
grote cohorten gepubliceerd, maar dit zijn altijd retrospectieve
studies met een matige bewijsvoering. Gedegen gerandomiseerde, prospectieve studies zijn helaas niet gedaan. Voor een
deel heeft dit te maken met het kleine aantal APS-patiënten,

Veel patiënten met APS
hebben ook kenmerken van
SLE en vice versa
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maar voor een ander deel ook met verschillen in internationale
wetgeving, beperkte financiële middelen en logistieke obstakels.
Voorlopig zijn we dus aangewezen op meta-analyses, registraties
en case series. Het is dan een uitdaging om evidence-based
richtlijnen op te stellen. Toch heeft de European League
Against Rheumatism recentelijk een eerste richtlijn opgesteld.
[2]
Daarnaast heeft de APS-werkgroep van ARCH onlangs een
consensusartikel gepubliceerd met aanbevelingen voor de
APS-gerichte zorg in Nederland.[3] Dit pragmatische artikel is
ontstaan op grond van een aantal werksessies met specialisten
van verschillende disciplines en met kennis en expertise op het
gebied van APS. Ook is de werkgroep bezig met het opzetten
van een nationale APS-database, waarvoor we APS-patiënten
in de tijd willen volgen en proberen om tot nieuwe inzichten in
hun ziekteverloop en behandeling te komen. Tegelijkertijd
zullen we proberen om via ‘machine learning’ op een objectieve
manier aan nieuwe inzichten te komen.”
Samenwerking
Omdat APS een zeldzame aandoening is, is internationale
samenwerking van essentieel belang om de zorg rond APS te
verbeteren. “In Europa is het European Forum on Antiphospholipid Antibodies het grootste samenwerkingsverband.[4]
Verder bestaat er het wereldwijde netwerk APS ACTION dat in
New York werd geïnitieerd, maar waarin tegenwoordig ook
verschillende centra uit Europa en Azië participeren.[5] Ook
heeft het European Reference Network ReCONNET een
werkgroep die zich op APS richt.[6] Hoewel er dus binnen
verschillende organisaties wordt samengewerkt is er ook
sprake van aanzienlijke overlap in activiteiten en werkt deze
versnippering niet erg efficiënt. Ik hoop dan ook dat ReCONNET
leidt tot meer structuur en efficiëntie. Verder streven we
binnen ARCH naar het opzetten van een centraal portaal waar
artsen APS-patiënten kunnen aanmelden en aan een panel van
APS-experts advies kunnen vragen over de zorg rond die
patiënt.”
Patiëntvertegenwoordiger
Jamy Scheerhoorn-Pullen heeft een uitgebreide geschiedenis
van gezondheidsklachten, waaronder zwangerschapsproblemen,
het ontstaan van een ruiterembolie, en klachten die passen bij
verschillende auto-immuunziekten. Hoewel daarvan een groot
aantal op APS kunnen duiden, waren er talloze gesprekken en
onderzoeken nodig voordat ongeveer een jaar geleden bij haar
APS werd vastgesteld. Nu is zij patiëntvertegenwoordiger bij de
werkgroep APS van ARCH. “Vanuit die positie kijk ik vooral naar
de aspecten van de zorg die voor de patiënten van belang zijn
en waar ze tegenaan lopen. Net als bij mij duurt het bijvoorbeeld
vaak lang voordat patiënten de diagnose APS krijgen. Ik maak
me er dan ook sterk voor om die situatie te verbeteren.”
“Mijns inziens zou het goed zijn als er (veel) eerder een APS-test
werd ingezet, bijvoorbeeld bij (herhaaldelijke) stollingsproblemen.
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ARCH Werkgroep Antifosfolipidensyndroom
De projectleider van de werkgroep Antifosfolipidensyndroom is Dr. Maarten Limper, internist-klinisch
immunoloog in het Universitair Medisch Centrum
Utrecht. Maarten wordt ondersteund door Tammo
Brunekeef, arts-onderzoeker en inhoudelijk medewerker. De werkgroep bestaat daarnaast uit:
• Dr. Titia Lely
Gynaecoloog, UMC Utrecht
• Dr. Marc Bijl
Reumatoloog, Martiniziekenhuis Groningen
• Gerie Brandt
Patiëntvertegenwoordiger
• Jamy Scheerhoorn-Pullen
Patiëntvertegenwoordiger
• Renate van der Molen
Medisch immunoloog, Radboudumc, Nijmegen
• Dr. Rolf Urbanus
Biochemicus, UMC Utrecht
• Dr. Karina de Leeuw
Internist-klinisch immunoloog, UMCG Groningen
• Dr. Nyika Kruyt
Neuroloog, LUMC Leiden
• Dr. Gerard Jansen
Hematoloog, Erasmus MC Rotterdam
• Dr. Marcel van de Ree
Internist-vasculair geneeskundige, Diakonessenhuis
Utrecht

én patiënten toeneemt. “Dit is natuurlijk al winst, maar ik denk
dat het nog beter kan. Bijvoorbeeld door bijeenkomsten of
symposia over APS te organiseren, zoals vorig jaar in het
MUMC+ in Maastricht. Daarnaast is het verstrekken van
informatie over APS van groot belang. Dergelijke informatie
is bijvoorbeeld te vinden op de websites van ARCH,
ReumaNederland en de Nationale Vereniging voor Lupus, APS,
sclerodermie en MCTD (mixed connective tissue disease;
NVLE). Ook zijn er diverse APS-groepen op sociale media, zoals
Facebook en Instagram. In Nederland kunnen APS-patiënten
zich bovendien aansluiten bij de NVLE. APS is een relatief
zeldzame aandoening, maar voor mij voelt dat niet zo omdat ik
veel mensen ken die het hebben. Daarnaast heeft een groot
aantal mensen, waaronder Maarten Limper, zich de afgelopen
jaren enorm ingezet om APS op de kaart te zetten. Ik heb dan
ook echt het idee dat we al goed op weg zijn!”

Conclusie
Het antifosfolipidensyndroom is een zeldzame auto-immuunziekte met kenmerken die overlappen met andere
aandoeningen, waaronder systemische lupus erythematodes. Hoewel de ziekte niet te genezen is kunnen veel van de
klachten effectief behandeld worden. Daarnaast zetten
zorgverleners en patiënten zich binnen nationale en
internationale samenwerkingsverbanden met succes in om
de bewustwording en zorg rond APS te verbeteren.kwaliteit
en de ervaring van zorg van patiënten verbeteren.”

Referenties

Daarnaast zet ik me in voor een verbeterde informatieverstrekking.
Patiënten en artsen kunnen sommige aspecten van de zorg
namelijk op een andere manier beleven en beoordelen. Momenteel ontwikkelen wij een nieuwe folder voor APS-patiënten. Deze
folder zal niet alleen klinische informatie bevatten, maar onder
andere ook gaan over klachten die volgens de patiënten relevant
zijn. Veel APS-patiënten hebben bijvoorbeeld last van migraine
terwijl er geen direct bewijs is dat dit geassocieerd is met APS.
Daarnaast zullen in de folder onderwerpen aan bod komen die
meestal niet of nauwelijks in de huidige ziekenhuisfolders
worden besproken, zoals vermoeidheid en arbeidsparticipatie.”
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Awareness
Omdat APS een zeldzame aandoening is, komen zorgprofessionals weinig in aanraking met APS-patiënten. Hierdoor is volgens
Scheerhoorn-Pullen onder zorgprofessionals de awareness over
APS logischerwijs beperkt. Toch heeft ze het idee dat bijvoorbeeld door initiatieven als ARCH de bewustwording onder artsen
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Europese samenwerking
voor betere zorg bij
zeldzame reumatologische
ziekten
Met medewerking van:
Prof. dr. Nico Wulffraat
hoogleraar kinderreumatologie UMC Utrecht

Patrick Marx

Het European Reference Network on Rare primary Immunodeficiency, auToinflammatory and
Autoimmune diseases (ERN RITA) wil kennis over zeldzame reumatische aandoeningen bij kinderen
beschikbaar maken voor artsen in heel Europa. Het expert-netwerk verstrekt artsen van adequate,
op de individuele patiënt toegespitste adviezen over diagnostiek en behandeling van de ziekte. De
Europese Unie wil met dit en andere netwerken de zorg voor mensen met zeldzame ziekten in heel
Europa verbeteren.

Kennis over zeldzame reumatische aandoeningen bij kinderen
en volwassenen is vaak slechts in een beperkt aantal specialistische centra beschikbaar. Wat nu als een arts in
bijvoorbeeld Boekarest wil overleggen over een patiënt? Waar
en hoe vindt hij dan de expertise die hij nodig heeft? De
Europese Unie besloot in 2017 een einde te maken aan deze
zoektocht met behulp van European Reference Networks.
De European Reference Networks (ERN) zijn bedoeld om kennis
over de diagnostiek en behandeling van zeldzame ziekten te
bundelen en beschikbaar te maken voor iedere arts die ernaar
zoekt (zie kader). Elke lidstaat draagt per netwerk expertisecentra aan die kennis leveren voor diagnostiek en behandeling,
artsen die door collega’s in Europa geraadpleegd kunnen
worden en cohorten met patiënten die mee willen doen aan
klinische studies. “Toen het streven van de Europese Unie naar
de oprichting van deze netwerken bekend werd, besloten het
ministerie van VWS en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra om alle specialistische kennis op het
gebied van zeldzame ziekten in ons land in kaart te brengen,”
zegt prof. dr. Nico Wulffraat, hoogleraar kinderreumatologie in
het UMC Utrecht. Wulffraat is daarnaast voorzitter van het ERN
RITA (European Reference Network on Rare primary Immunodeficiency, auToinflammatory and Autoimmune diseases).
Inventariseren
“Het in kaart brengen van de expertisecentra gebeurde met
uitgebreide papieren visitaties,” vervolgt Wulffraat. “Dit leverde
enkele centra uiteindelijk het predicaat NFU-expertisecentrum
op.” Op Europees niveau werd afgesproken dat elk land, naar
rato van het aantal inwoners, een aantal expertisecentra naar
voren mocht schuiven. Deze werden vervolgens lid van één van
de 24 ERN’s. In ons land werden de UMC’s in Utrecht, Groningen
en Rotterdam lid van RITA. Wulffraat: “Utrecht doet mee
vanwege haar expertise op het gebied van kinderreumatologie
en kinderimmunologie, Groningen vanwege de kennis op het
gebied van vasculitis en Rotterdam vanwege haar kennis op het
gebied van afweerstoornissen bij volwassenen.”

primaire, aangeboren afweerstoornissen op het gebied van
humorale en cellulaire afweer. Als tweede de auto-immuun en
anti-inflammatoire aandoeningen. Wulfraat: “Met de autoimmuunaandoeningen bedoelen we vooral aandoeningen
waarvoor een duidelijke oorzaak bestaat. Het gaat om alle
kinderreumatologische aandoeningen met uitzondering van
systemische jeugdreuma.”
Die laatste ziekte valt in de groep auto-inflammatoire ziekten
die zich kenmerken door een verstoring in de werking van
interleukine-1 met overactiviteit van macrofagen en monocyten
tot gevolg. Deze ziekten gaan vaak gepaard met periodieke
koorts en hebben geen duidelijk aanwijsbare oorzaak. De
laatste groep omvat een aantal vasculitis aandoeningen zoals
de ziektes van Kawasaki en Wegener. “Natuurlijk is er overlap
tussen deze groepen ziekten. SLE bijvoorbeeld valt in de groep
met auto-immuunziekten maar heeft ook kenmerken van
vasculitis. We richten ons vooral op kinderen en bij vasculitis
ook op volwassenen.”
De overige, vergelijkbare aandoeningen bij volwassenen komen
voor rekening van een ander expertise netwerk: ERN on
multisystemic vascular diseases (VASCERN) en het ERN voor
Rare and Complex Connective Tissue and Musculoskeletal
Diseases (ReConnet). Wulffraat: “Natuurlijk moeten we ons
werk goed op elkaar afstemmen en ervoor zorgen dat we
eenduidige adviezen geven.” Overigens is de scheiding tussen
de behandeling van kinderen en volwassenen volgens Wulffraat

Patiënten hoeven niet
meer te reizen, alleen
de kennis reist

De drie deelnemende expertisecentra maken meteen duidelijk
op welke aandoeningen RITA zich richt. Als eerste zijn er de
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niet per se nodig: “Het zou mooi zijn als we mensen een
levensloopbestendige behandeling geven met teams van
specialisten voor kinderen en volwassen. Voorlopig is dit
streven echter nog niet gerealiseerd.”
Adviezen
Als eerste richt RITA zich op het toepassen van een Clinical
Patient Management Systeem waarmee artsen informatie
kunnen uitwisselen. “Via een website kan een arts uit bijvoorbeeld Boekarest, met toestemming van de patiënt of zijn
ouders, medische gegevens uploaden naar het systeem om
vervolgens een expert om raad te vragen bij de diagnose en
behandeling van de ziekte. Daardoor hoeven patiënten niet
meer te reizen, maar reist alleen de kennis. Inmiddels hebben
we binnen de deelnemende expertisecentra 80 artsen bereid
gevonden om als expert bij RITA mee te doen.”
Bottleneck bij dit deel van het project is het vinden van
voldoende experts en de financiering. De kaart van RITA laat
nog veel witte plekken zien in Oost- en Noord-Europa.
Wulffraat: “Het klopt inderdaad dat we nog zoeken naar
expertisecentra in bijvoorbeeld Polen en Finland. Dergelijke
centra zijn in deze delen van Europa gewoon dunner gezaaid.
De Zuid- en West-Europese landen meldden inmiddels vele
expertisecentra aan, maar het zijn er niet genoeg om te
voorkomen dat we straks fulltime adviesaanvragen moeten
beantwoorden.”
Geld is een ander probleem. In principe staat er geen vergoeding
tegenover een second opinion die experts op afstand geven. De
Europese Unie maakte wel heldere afspraken met ziektekostenverzekeraars over verzekerbare zorg buiten de eigen landsgrens, maar nog niet over de door de ERN-netwerken geboden
adviezen bij diagnose en behandeling.
Harmoniseren
Als volgende wil RITA zich richten op het harmoniseren van de
diagnostiek en zorg voor de zeldzame immunologische en
reumatologische aandoeningen. Wulffraat: “Er zitten grote
verschillen in de zorg die lidstaten en hun verzekeraars
vergoeden. Wij behandelen mensen met interleukine 1
gerelateerde auto-inflammatoire ziekten bijvoorbeeld met de
IL-1 receptorantagonist anakinra. Dit is niet in alle Europese
landen het geval, waardoor kinderen soms op alleen prednison
zijn aangewezen.”
Eén van de manieren waarop RITA de zorg voor alle Europese
patiënten wil uniformeren is door middel van gezamenlijke
aanbevelingen op basis van consensusbesprekingen. “Natuurlijk
doen de EULAR (European League Against Rheumatism) en de
PRES (Paediatric Rheumatology European Society) dit ook. We
zullen daarom samen moeten werken. Als er al een aanbeveling
is en die voldoet aan onze kwaliteitseisen, dan zullen we deze
overnemen. Ik hoop dat het andersom ook gaat gebeuren.” Als
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We moeten ons werk goed
op elkaar afstemmen en
ervoor zorgen dat we
eenduidige adviezen geven
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30 miljoen patiënten
Zeldzame ziekten zijn moeilijk te behandelen en te onderzoeken, want er zijn maar weinig patiënten die ook nog eens verspreid over
de hele Europese Unie leven. Kennis over diagnose en behandeling is niet overal even makkelijk voorhanden. Er zijn meer dan 8000
zeldzame ziekten. Dat betekent een patiëntengroep van 30 miljoen Europeanen. Dit leidde in 2017 tot de start van de door de
Europese Unie geïnitieerde European Reference Networks. De 24 netwerken richten zich op de hoog-specialistische behandeling
van zeldzame ziekten en op het concentreren van kennis en patiëntencohorten. De geconcentreerde en nieuwe kennis moet
beschikbaar zijn voor elke zorgverlener die mensen met een zeldzame ziekte behandelt. Elke netwerk moet zo de kans op een tijdige
en accurate diagnose vergroten, gevolgd door de start van de beste ziektespecifieke behandeling.
De 24 netwerken:
Europees referentienetwerk voor:

eerste wapenfeit publiceerde RITA onlangs een aanbeveling
over de behandeling van primaire immuundeficiënties.
								
Samenwerking met organisaties als de EULAR en PRES en
andere initiatieven op het gebied van zeldzame ziekten ligt
natuurlijk in het verschiet. In Nederland werkt ARCH bijvoorbeeld aan vergelijkbare doelen als RITA: het clusteren en
beschikbaar maken van kennis over de diagnostiek en behandeling
van zeldzame reumatologische aandoeningen bij volwassenen.
Wulffraat: “Alleen medische centra kunnen lid worden van een
ERN-netwerk, maar als een arts binnen zo’n centrum de kar
trekt van een landelijke organisatie, dan mag hij die organisatie
bij het netwerk betrekken. De ERN-netwerken onderhouden
contact met diverse organisaties, zoals EULAR en PRES, maar
nog niet met nationale netwerken zoals ARCH. ERN-leden die
betrokken zijn bij reumatische aandoeningen (ReCONNET of
RITA) en bij ARCH kunnen dit inbrengen op de ERN-vergaderingen.
Eventueel kan ARCH gaan fungeren als een nationaal netwerk
als de Nederlandse centra (die nog geen lid zijn van een ERN)
dat ondersteunen. Maar de route die de EU kiest, is om één
centrum (en geen activiteit zoals ARCH) als contact aan te
houden.”
RITA en haar 23 zusterorganisaties op het gebied van zeldzame
ziekten zitten allemaal in de opstartfase. De eerste gingen in
2017 van start. Uiteindelijk zal het voor elke Europese onderzoeker mogelijk zijn te putten uit de Europese kennis en de
beschikbare patiëntencohorten. En wordt het mogelijk om
patiënten, ongeacht de zeldzaamheid van hun ziekte en waar
ook in de Europese Unie, te voorzien van adequate diagnostiek
en behandeling.

Meer weten?
ERN: https://ec.europa.eu/health/ern_nl
ERN RITA: http://rita.ern-net.eu/

ERN BOND

botziekten

ERN CRANIO

craniofaciale anomalieën en kno-aandoeningen

Endo-ERN

endocriene aandoeningen

ERN EpiCARE

epilepsie

ERKNet

nierziekten

ERN-RND

neurologische ziekten

ERNICA

erfelijke en aangeboren ziekten

ERN LUNG

ademhalingsziekten

ERN Skin

huidaandoeningen

ERN EURACAN

volwassen kankers (vaste tumoren)

ERN EuroBloodNet

hematologische ziekten

ERN eUROGEN

urogenitale ziekten

ERN EURO-NMD

neuromusculaire ziekten

ERN EYE

oogziekten

ERN GENTURIS

genetische tumorrisico's

ERN GUARD-HEART

hartziekten

ERN ITHACA

aangeboren misvormingen en ontwikkelingsanomalieën en zeldzame verstandelijke
handicaps

MetabERN

erfelijke stofwisselingsstoornissen

ERN PaedCan

kinderkanker (hemato-oncologie)

ERN RARE-LIVER

hepatologische ziekten

ERN ReCONNET

bindweefsel- en musculoskeletale ziekten

ERN RITA

immunologische, auto-inflammatoire en auto-immuunziekten

ERN TRANSPLANT-CHILD

transplantaties bij kinderen

VASCERN

zeldzame multisystemische vasculaire ziekte
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Referenties: 1. XELJANZ SmPC juni 2019. 2. https://www.nivel.nl/pdf/patientpreferenties-reumamedicatie-09-17.pdf. 3. Strand V et al. Arthritis Research
& Therapy 2015;17:307. 4. Fleischmann R et al. N Engl J Med 2012;367:495. 5. Fleischmann R et al. RMD Open 2017;3:e000491. 6. Mease P et al. N Engl J
Med 2017;377:1537. 7. Gladman D et al. N Engl J Med 2017;377:1525. 8. Sandborn W et al. N Engl J Med 2017;376:1723. 9. Hanauer S et al. Clin gastroenterol
hepatol 2018 doi: 10.1016/j.chg.2018.07.009. 10. Wollenhaupt J et al. Arthritis Research & Therapy (2019) 21:89.
Verkorte productinformatie XELJANZ (opgesteld: juni 2019). De volledige productinformatie (SPC) is op aanvraag verkrijgbaar.
▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Samenstelling: XELJANZ 5 en 10 mg filmomhulde tabletten bevatten als werkzame stof
tofacitinibcitraat, overeenkomend met respectievelijk 5 en 10 mg tofacitinib. Indicaties: Reumatoïde artritis: Tofacitinib in combinatie met methotrexaat
(MTX) is geïndiceerd voor de behandeling van matige tot ernstige actieve reumatoïde artritis (RA) bij volwassen patiënten die onvoldoende reageerden op
of intolerant zijn voor één of meerdere disease-modifying anti-rheumatic drugs (DMARD’s). Tofacitinib kan worden gegeven als monotherapie indien MTX
niet wordt verdragen of indien behandeling met MTX niet gepast is. Arthritis psoriatica: Tofacitinib in combinatie met MTX is geïndiceerd voor de
behandeling van actieve arthritis psoriatica (PsA) bij volwassen patiënten die onvoldoende hebben gereageerd op of intolerant waren voor een eerdere
behandeling met een disease modifying anti-rheumatic drug (DMARD). Colitis ulcerosa: Tofacitinib is geïndiceerd voor de behandeling van matig tot ernstig
actieve colitis ulcerosa (CU) bij volwassen patiënten die onvoldoende reageerden op, niet meer reageerden op of intolerant waren voor ofwel conventionele
behandeling ofwel voor een biologisch middel. Farmacotherapeutische categorieën: immunosuppressiva, selectieve immunosuppressiva, ATC code:
L04AA29. Dosering: De behandeling dient te worden gestart en plaats te vinden onder toezicht van gespecialiseerde artsen met ervaring in de
diagnosticering en behandeling van aandoeningen waarvoor tofacitinib is geïndiceerd. Reumatoïde artritis en arthritis psoriatica: De aanbevolen dosis is 5
mg, tweemaal daags toegediend. Dosisaanpassing: Er is geen dosisaanpassing nodig bij gebruik in combinatie met MTX. Colitis ulcerosa (CU): De
aanbevolen dosis is 10 mg, tweemaal daags oraal toegediend als inductie gedurende 8 weken en 5 mg tweemaal daags toegediend als onderhoud. Voor
patiënten die onvoldoende therapeutisch voordeel bereiken na week 8 kan de inductiedosis van tweemaal daags 10 mg met 8 weken worden verlengd (16
weken in totaal), gevolgd door tweemaal daags 5 mg als onderhoud. De inductiebehandeling met tofacitinib dient te worden stopgezet bij iedere patiënt
die na week 16 geen aanwijzingen voor therapeutisch voordeel vertoont. Voor sommige patiënten, zoals degenen bij wie een eerdere behandeling met een
tumornecrosefactor antagonist niet is aangeslagen, dient te worden overwogen om de dosis van tweemaal daags 10 mg voort te zetten als onderhoud om
het therapeutisch voordeel te behouden. Patiënten bij wie de respons op tweemaal daags 5 mg tofacitinib als onderhoudsbehandeling afneemt, kunnen
baat hebben bij een verhoging naar tofacitinib 10 mg tweemaal daags. Bij patiënten die reageren op behandeling met tofacitinib, kan het gebruik van
corticosteroïden worden verminderd en/of stopgezet in overeenstemming met de standaardzorg. Voor Herbehandeling bij CU en Onderbreking en
stopzetting van de toediening: zie de SPC voor meer informatie. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de hulpstoffen.
Actieve tuberculose (tbc), ernstige infecties zoals sepsis, of opportunistische infecties. Ernstige leverinsufficiëntie. Zwangerschap en borstvoeding.
Tofacitinib tweemaal daags 10 mg is gecontra-indiceerd bij patiënten waarbij één of meer van de volgende situaties van toepassing is: gebruik van
gecombineerde hormonale anticonceptiva of hormonale substitutietherapie; hartfalen; eerdere veneuze trombo-embolie, hetzij diep veneuze trombose of
longembolie; erfelijke stollingsziekte; maligniteit; patiënten die een zware operatie moeten ondergaan. Waarschuwingen en voorzorgen: Combinatie met
andere behandelingen: Tofacitinib is niet onderzocht en het gebruik ervan dient te worden vermeden in combinatie met biologische middelen, antiintegrines, selectieve co-stimulatoire modulatoren en krachtige immunosuppressiva vanwege de kans op verhoogde immuunsuppressie en een verhoogd
risico op infectie. Ernstige infecties: Tofacitinib dient niet te worden gestart bij patiënten met actieve infecties, waaronder lokale infecties. Patiënten dienen
nauwlettend te worden gecontroleerd op de ontwikkeling van tekenen en symptomen van infectie tijdens en na behandeling met tofacitinib. De
behandeling dient te worden onderbroken als zich bij een patiënt een ernstige infectie, een opportunistische infectie of sepsis ontwikkelt. Voorzichtigheid
is geboden bij behandeling van ouderen en patiënten met diabetes. Tuberculose: Patiënten met latente tbc, die positief testen, dienen te worden
behandeld met standaard antimycobacteriële behandeling alvorens tofacitinib toe te dienen. Het raadplegen van een beroepsbeoefenaar in de
gezondheidszorg met ervaring in de behandeling van tbc wordt aanbevolen bij het nemen van de beslissing of het starten van een behandeling tegen
tuberculose aangewezen is voor een individuele patiënt. Patiënten dienen nauwlettend te worden gecontroleerd op de ontwikkeling van tekenen en
symptomen van tbc, ook patiënten met een negatieve test voor latente tbc-infectie voorafgaand aan de behandeling. Virale reactivering: Alvorens een
behandeling met tofacitinib te starten, dient een screening op virale hepatitis te worden uitgevoerd in overeenstemming met klinische richtlijnen.
Maligniteit en lymfoproliferatieve aandoening: De risico’s en voordelen van behandeling met tofacitinib dienen te worden overwogen alvorens een
behandeling te starten bij patiënten met een huidige of een voorgeschiedenis van maligniteit anders dan een met succes behandelde niet-melanome
huidkanker (NMSC) of wanneer voortzetting van tofacitinib wordt overwogen bij patiënten bij wie zich een maligniteit ontwikkelt. De kans bestaat dat
tofacitinib de afweer van een persoon tegen maligniteiten beïnvloedt. Niet-melanome huidkanker: NMSC’s zijn gemeld bij patiënten die met tofacitinib zijn
behandeld. Het risico op NMSC kan hoger zijn bij patiënten die worden behandeld met tweemaal daags 10 mg tofacitinib dan bij patiënten die worden
behandeld met tweemaal daags 5 mg. Periodiek huidonderzoek wordt aanbevolen voor patiënten met een verhoogd risico op huidkanker. Longembolie: In
klinische onderzoeken en in post-marketing meldingen is longembolie waargenomen bij patiënten die tofacitinib gebruiken. Tofacitinib tweemaal daags 10
mg is gecontra-indiceerd bij patiënten met een hoog risico op longembolie. Additionele risicofactoren die in overweging genomen dienen te worden bij het
bepalen van het risico op longembolie bij een patiënt zijn hoge leeftijd, zwaarlijvigheid, roken en beperkingen in mobiliteit. Interstitiële longziekte:
Voorzichtigheid wordt aanbevolen bij patiënten met een voorgeschiedenis van chronische longziekte, aangezien ze vatbaarder voor infecties kunnen zijn.
Van Aziatische RA-patiënten is bekend dat ze een hoger risico op interstitiële longziekte hebben, daarom is voorzichtigheid geboden bij de behandeling van
deze patiënten. Gastro-intestinale perforaties: Tofacitinib dient met voorzichtigheid te worden gebruikt bij patiënten met een verhoogd risico op gastrointestinale perforatie. Patiënten met nieuw ontstane abdominale tekenen en symptomen dienen onmiddellijk te worden geëvalueerd voor vroege
vaststelling van gastro-intestinale perforatie. Cardiovasculair risico: RA- en PsA-patiënten hebben een verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen.
Bij met tofacitinib behandelde patiënten dienen de risicofactoren te worden behandeld als onderdeel van de gebruikelijke standaardzorg. Leverenzymen:
Voorzichtigheid is geboden wanneer starten van een behandeling met tofacitinib wordt overwogen bij patiënten met verhoogd alanineaminotransferase of
aspartaataminotransferase, vooral bij het starten in combinatie met potentieel hepatotoxische geneesmiddelen zoals MTX. Na het starten worden
regelmatige controle van levertesten en onmiddellijk onderzoek naar de oorzaken van waargenomen toenames in leverenzymen aanbevolen om mogelijke
gevallen van door geneesmiddelen veroorzaakt leverletsel vast te stellen. Indien door geneesmiddelen veroorzaakt leverletsel wordt vermoed, dient de
toediening van tofacitinib te worden onderbroken totdat deze diagnose is uitgesloten. Overgevoeligheid: Als een ernstige allergische of anafylactische
reactie optreedt, dient tofacitinib onmiddellijk te worden stopgezet. Vaccinaties: Vóór aanvang van de behandeling met tofacitinib wordt aanbevolen dat
alle patiënten alle immunisaties volgens de huidige immunisatierichtlijnen hebben gehad. Het wordt aanbevolen om levende vaccins niet gelijktijdig met
tofacitinib te geven. Lactose: Dit geneesmiddel bevat lactose. Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose-intolerantie, Lapplactasedeficiëntie of glucose-galactosemalabsorptie, dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken. Interacties: Gelijktijdige toediening van krachtige
inductoren van CYP3A4 met tofacitinib wordt niet aanbevolen. Bijwerkingen: Vaak (≥ 1/100, < 1/10): pneumonie, griep, herpes zoster, urineweginfectie,
sinusitis, bronchitis, nasofaryngitis, faryngitis, anemie, hoofdpijn, hypertensie, hoesten, buikpijn, braken, diarree, misselijkheid, gastritis, dyspepsie, rash,
artralgie, pyrexie, perifeer oedeem, vermoeidheid, creatinefosfokinase in bloed verhoogd. Soms (≥ 1/1.000, < 1/100): tuberculose, diverticulitis,
pyelonefritis, cellulitis, herpes simplex, virale gastro-enteritis, virale infectie, niet-melanome huidkankers, leukopenie, lymfopenie, neutropenie,
dyslipidemie, hyperlipidemie, dehydratie, insomnia, paresthesie, dyspneu, bijholteverstopping, hepatische steatose, erytheem, pruritus, skeletspierstelselpijn, gewrichtszwelling, tendinitis, leverenzym verhoogd, transaminasen verhoogd, leverfunctietesten abnormaal, gamma-glutamyltransferase
verhoogd, creatinine in bloed verhoogd, cholesterol in bloed verhoogd, ‘low-density’ lipoproteïne verhoogd, gewicht toegenomen, ligamentverstuiking,
spierverrekking. Zelden (≥ 1/10.000, < 1/1.000): sepsis, urosepsis, uitgezaaide tbc, necrotiserende fasciitis, bacteriëmie, stafylokokkenbacteriëmie,
pneumocystis jiroveci-pneumonie, pneumokokken-pneumonie, bacteriële pneumonie, encefalitis, atypische mycobacteriële infectie, cytomegalovirusinfectie, bacteriële artritis. Zeer zelden (< 1/10.000): tuberculose van het centrale zenuwstelsel, cryptokokkenhersenvliesontsteking, mycobacterium
avium complex-infectie. Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald): overgevoeligheid voor het geneesmiddel, angio-oedeem,
urticaria. Afleveringsstatus: UR. Verpakking: XELJANZ 5 mg en 10 mg filmomhulde tabletten is verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 14 filmomhulde
tabletten. Elk doosje bevat 56 filmomhulde tabletten. Registratienummer: EU/1/17/1178/003 en 007. Vergoeding en prijzen: De kosten voor XELJANZ zijn
declarabel voor ziekenhuizen via de add-on regeling. Voor prijzen wordt verwezen naar de Z-Index taxe. Voor medische informatie over dit product belt u
met 0800-MEDINFO (6334636). Registratiehouder: Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Brussel, België. Neem voor correspondentie en
inlichtingen contact op met de lokale vertegenwoordiger: Pfizer bv, Postbus 37, 2900 AA Capelle a/d IJssel.

Naam en farmaceutische vorm: Olumiant 2 mg filmomhulde tabletten. Olumiant 4 mg filmomhulde tabletten.
Samenstelling: Elke filmomhulde tablet bevat 2 mg respectievelijk 4 mg baricitinib. Farmacotherapeutische
groep: Selectieve immunosuppressiva , ATC-code: L04AA37. Indicaties: Olumiant is geïndiceerd voor gebruik bij
volwassen patiënten die onvoldoende hebben gereageerd op één of meer disease-modifying anti-rheumatic drugs
of daar intolerant voor zijn voor de behandeling van matige tot ernstige reumatoïde artritis. Olumiant kan worden
gebruikt als monotherapie of in combinatie met methotrexaat. Dosering: De behandeling moet worden ingesteld
door artsen met ervaring in de diagnostiek en behandeling van reumatoïde artritis. De aanbevolen dosis Olumiant
is 4 mg eenmaal daags. Een dosis van 2 mg eenmaal daags is geschikt voor patiënten van bijvoorbeeld > 75 jaar
oud en kan geschikt zijn voor patiënten met een voorgeschiedenis van chronische of recidiverende infecties. Een
dosis van 2 mg eenmaal daags kan ook worden overwogen voor patiënten bij wie de ziekteactiviteit met 4 mg
eenmaal daags stabiel onder controle is gekomen en die in aanmerking komen voor geleidelijke dosisverlaging.
Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de hulpstoffen; zwangerschap.
Waarschuwingen: De risico’s en voordelen van behandeling met Olumiant moeten vóór instelling van de therapie
bij patiënten met actieve, chronische of recidiverende infecties zorgvuldig worden afgewogen. Als een infectie
optreedt, moet de patiënt zorgvuldig worden gemonitord; de behandeling met Olumiant moet tijdelijk worden
stopgezet als de patiënt niet op standaardtherapie reageert. Behandeling met Olumiant dient pas te worden
hervat nadat de infectie is verdwenen. Olumiant mag niet worden gegeven aan patiënten met actieve TB.
Behandeling dient niet te worden begonnen bij patiënten met een ANC < 1 x 109 cellen/l, ALC < 0,5 x 109 cellen/l of
een hemoglobinegehalte < 5 mmol/l of moet tijdelijk worden gestopt als deze bevindingen zich voordoen bij routine
controle tijdens de behandeling. Als een patiënt herpes zoster ontwikkelt, moet de behandeling tijdelijk worden
gestopt totdat de verschijnselen verdwijnen. Vóór instelling van behandeling met Olumiant moet overeenkomstig
de klinische richtlijnen op virale hepatitis worden gescreend. Als HBV- DNA wordt gedetecteerd, moet een
leverspecialist worden geconsulteerd om vast te stellen of de behandeling moet worden onderbroken. Gebruik
met levende, verzwakte vaccins tijdens, of direct voor behandeling met Olumiant wordt niet aanbevolen. Vóórdat
met Olumiant wordt gestart, wordt aanbevolen om de vaccinatiestatus van alle patiënten op orde te brengen,
in overeenstemming met de laatste vaccinatierichtlijnen. In vergelijking met placebo zijn dosisafhankelijke
verhogingen van de bloedlipideparameters bij met baricitinib behandelde patiënten gemeld. Als tijdens routine
controle gedurende de behandeling van de patiënt verhogingen van ALT of AST worden waargenomen en door
het geneesmiddel geïnduceerde leverschade wordt vermoed, moet Olumiant tijdelijk worden stopgezet totdat
deze diagnose is uitgesloten. Het risico op maligniteiten waaronder lymfoom is bij patiënten met reumatoïde
artritis verhoogd. Voorvallen van diepe veneuze trombose (DVT) en longembolie (LE) zijn gemeld. Als klinische
verschijnselen optreden, de behandeling met Olumiant tijdelijk onderbreken, patiënten direct evalueren en een
passende behandeling toepassen. De combinatie met biologische DMARD’s of andere januskinase (JAK)-remmers
wordt niet aanbevolen omdat een risico op additieve immunosuppressie niet kan worden uitgesloten. Gegevens
over het gebruik van baricitinib samen met krachtige immunosuppressieve geneesmiddelen (zoals azathioprine,
tacrolimus, ciclosporine) zijn beperkt en voorzichtigheid is bij dergelijke combinaties geboden. Bijwerkingen:
Zeer vaak (≥ 1/10): bovenste luchtweginfecties, hypercholesterolemie; vaak (≥ 1/100, < 1/10): herpes zoster,
herpes simplex, gastro-enteritis, urineweginfecties, longontsteking, trombocytose, misselijkheid, verhoogd ALT;
soms (≥ 1/1.000, <1/100): neutropenia, hypertriglyceridemia, verhoogd AST, acne, gewichtstoename, verhoogd
creatinefosfokinase. Aflevering: U.R. Prijzen en vergoeding: zie Z-index (taxe). Meer informatie: zie de volledige
Samenvatting van de Productkenmerken op lilly.nl. Raadpleeg vóór gebruik de bijsluitertekst. Informatie is op
aanvraag verkrijgbaar bij Eli Lilly Nederland, Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, telefoon 030-6025800. Datum:
september 2018.

MOMENTEN DIE JE BEWEGEN
Nagelpsoriasis
Een gemiddelde verbetering
van 84% tot en met week 60 in
biological-naïeve en biologicalexperienced psoriasis patiënten4

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie
worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke
bijwerkingen te melden.
Referenties: 1. Vigerende SPC Olumiant Eli Lilly Nederland (beschikbaar op www.lilly.nl). 2. Taylor et al. n engl j med
2017; 376(7):652-662.
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Verkorte samenvatting van de productkenmerken TALTZ

Taltz voor een uitgebreide
behandeling van artritis psoriatica1,*

Verkorte samenvatting van de productkenmerken Olumiant®
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Dactylitis

PP-BA-NL-0375

80% van de biologicalnaïeve PsA patiënten
waren symptoomvrĳ in
week 242§

09-05-19 16:40

Naam en farmaceutische vorm: Taltz 80 mg oplossing voor injectie in voorgevulde injectiespuit. Taltz 80 mg
oplossing voor injectie in voorgevulde pen. Samenstelling: Elke voorgevulde injectiespuit bevat 80 mg ixekizumab
in 1 ml. Ixekizumab is een recombinant gehumaniseerd monoklonaal antilichaam, geproduceerd in CHO cellen.
Farmacotherapeutische groep: immunosuppressiva, interleukineremmers, ATC-code: LO4AC13. Indicaties:
Plaque psoriasis: Taltz is geïndiceerd voor de behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis bij volwassenen die
in aanmerking komen voor systemische therapie. Artritis psoriatica: Taltz, alleen of in combinatie met methotrexaat is
geïndiceerd voor de behandeling van actieve artritis psoriatica bij volwassen patiënten die één of meer therapieën met
disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs) niet verdroegen of daar ontoereikend op reageerden. Dosering:
Taltz is bedoeld voor gebruik onder begeleiding en supervisie van een arts met ervaring in de diagnose en behandeling
van aandoeningen waar Taltz voor is geïndiceerd. Plaque psoriasis: De aanbevolen dosis is 160 mg per subcutane
injectie (twee injecties van 80 mg) in week 0, gevolgd door 80 mg (één injectie) in de weken 2, 4, 6, 8, 10, en 12,
daarna een onderhoudsdosering van 80 mg (één injectie) elke 4 weken. Artritis psoriatica: De aanbevolen dosis is
160 mg per subcutane injectie (twee injecties van 80 mg) in week 0, gevolgd door 80 mg (één injectie) elke 4 weken
hierna. Voor patiënten met artritis psoriatica met gelijktijdig matige tot ernstige plaque psoriasis is de aanbevolen
dosering hetzelfde als bij plaque psoriasis. Contra-indicaties: Ernstige overgevoeligheid voor de werkzame stof of
voor een van de hulpstoffen. Actieve infecties van klinische betekenis (bijv. actieve tuberculose). Waarschuwingen:
Behandeling met Taltz wordt in verband gebracht met een verhoogd aantal infecties, zoals bovenste luchtweginfectie,
orale candidiasis, conjunctivitis en tinea-infecties. Taltz dient voorzichtig gebruikt te worden bij patiënten met een
klinisch belangrijke chronische infectie. Als zo’n infectie zich ontwikkelt, houd dan zorgvuldig toezicht en stop met de
behandeling met Taltz als de patiënt niet reageert op standaardbehandeling of als de infectie ernstig wordt. Er mag niet
opnieuw met de behandeling met Taltz begonnen worden voordat de infectie verdwijnt. Taltz mag niet gegeven worden
aan patiënten met actieve tuberculose (TB). Overweeg bij patiënten met latente TB een anti-TB-behandeling alvorens
behandeling met Taltz te beginnen. Er zijn ernstige overgevoeligheidsreacties gemeld, waaronder enkele gevallen
van anafylaxie, angio-oedeem, urticaria en, zelden, late (10-14 dagen na injectie) ernstige overgevoeligheidsreacties,
waaronder uitgebreide urticaria, dyspneu en hoge antilichaamtiters. Als zich een ernstige overgevoeligheidsreactie
voordoet, dient toediening van Taltz onmiddellijk gestopt te worden en een passende behandeling gestart te worden.
Er zijn nieuwe gevallen of exacerbatie van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa gemeld. Bij het voorschrijven van
Taltz aan patiënten met inflammatoire darmziekte, waaronder de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa is voorzichtigheid geboden en dienen patiënten nauwkeurig gevolgd te worden. Taltz dient niet gelijktijdig gebruikt te worden met
levende vaccins. Er zijn geen data beschikbaar over de respons op levende vaccins; er zijn onvoldoende gegevens over
de respons op inactieve vaccins. Zwangerschap en borstvoeding: Tijdens de behandeling en gedurende ten minste
10 weken daarna moeten vrouwen die zwanger kunnen worden een effectieve methode van anticonceptie toepassen.
Uit voorzorg heeft het de voorkeur het gebruik van Taltz te vermijden tijdens de zwangerschap. Met inachtneming van
het voordeel van borstvoeding voor het kind en het voordeel van behandeling van de vrouw, dient er een beslissing
genomen te worden de borstvoeding te stoppen of te stoppen met Taltz. Bijwerkingen: zeer vaak (≥ 1/10): bovenste
luchtweginfectie, reacties op de injectieplaats; vaak (≥ 1/100, < 1/10): tinea-infectie, herpes simplex (mucocutaan),
orofaryngeale pijn, misselijkheid; soms (≥ 1/1.000, < 1/100): influenza, rinitis, orale candidiasis, conjunctivitis,
cellulitis, neutropenie, trombocytopenie, angio-oedeem, urticaria, huiduitslag, eczeem; zelden (≥ 1/10.000,
< 1/1.000): anafylaxie. Bewaring: Bewaren in de koelkast (2 ºC – 8 ºC). Niet in de vriezer bewaren. Bewaren in
de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht. Taltz kan tot 5 dagen ongekoeld bewaard worden bij een
temperatuur beneden 30 ºC. Aflevering: U.R. Prijzen en vergoeding: zie Z-index (taxe). Meer informatie: zie de
geregistreerde SPC-tekst. Raadpleeg vóór gebruik de bijsluitertekst. Informatie is op aanvraag verkrijgbaar bij Eli Lilly
Nederland, Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, telefoon 030-6025800. Datum: januari 2018.

Enthesitis
Gewrichtsklachten
50% van de biological-naïeve
PsA patiënten en 42% van
de TNF-alfa remmer IR PsA
patiënten bereikt ACR 50 in
week 522.3

43% van de biologicalnaïeve PsA patiënten
waren symptoomvrĳ in
week 242+

Psoriasis
43% van de biologial-naïeve
PsA patiënten en 35% van
de TNF-alfa remmer IR PsA
patiënten bereikt PASI 100
in week 242,3

De meest gemelde bĳwerkingen waren reacties
op de injectieplaats en infecties aan de bovenste
luchtwegen (meestal nasofaryngitis)1

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie
worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te
melden. Voor de volledige SmPC tekst ga naar: www.lilly.nl/global/img/NL/PDF/taltz/Taltz-SmPC-pen.pdf en www.lilly.
nl/global/img/NL/PDF/taltz/Taltz-SmPC-spuit.pdf
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Referenties: 1. Vigerende SPC Taltz Eli Lilly Nederland (beschikbaar op www.lilly.nl). 2. Mease, PJ, et al.; Ann Rheum
Dis. 2017; 76(1): 79-87.0. 3. Nash P, et al. Lancet. 2017; 389(10086): 2317-2327. 4. van de Kerkhof, P, et al. J Eur Acad
Dermatol Venereol. 2017;31: 477–482.

*Taltz was reeds geïndiceerd voor de behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis bĳ volwassenen en is nu eveneens, alleen of in combinatie met methotrexaat,
voor de behandeling van actieve artritis psoriatica bĳ volwassen patiënten die één of meer therapieën met disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs) niet
verdroegen of daar ontoereikend op reageerden1
§
Patiënten met een LDI-B score>0 op baseline.
+
Patiënten met een LEI score>0 op baseline.
Zie voor productinformatie en referenties elders in het blad.

XELJANZ®
WANNEER MTX NIET MEER VOLDOET

1

PATIËNT HEEFT
STERKE VOORKEUR
VOOR TABLET 2

*Binnen 3 d. afname pijn bij RA 3 en verbetering symptomen bij UC8,9.
Aanhoudend effectief tot min. 96 mnd10 bij RA en 12 mnd bij PsA en UC.1,5-8
De meest voorkomende ernstige bijwerkingen zijn ernstige infecties,
zoals pneumonie, cellulitis, herpes zoster, urineweginfectie,
diverticulitis en appendicitis1

Zie voor productinformatie en referenties elders in dit blad. PP-XEL-NLD-0792

5 mg tabletten

