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Patiënt komt met (een vermoeden van) een
systemische auto-immuunziekte bij zijn behandelend specialist.

Wat?
ARCH staat voor Arthritis Research and
Collaboration Hub en is een initiatief van
ReumaNederland. Het is een online medisch
expertiseplatform over zeldzame vormen van
reuma – ook wel systemische auto-immuunziekten genoemd – voor alle patiënten en
zorgverleners in Nederland die daarmee te
maken krijgen. ARCH is een verzamelplaats
van kennis, ervaring en expertise.
Waarom?
De beste zorg leveren is uitdagend omdat
deze ziektes zeldzaam en complex zijn,
daarnaast verschilt de ervaring en kennis van
artsen per ziekte. ARCH wil het stellen van
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Patiënt geeft toestemming om zijn
medisch dossier op te slaan in de ARCH
database en te delen met het regionale
Multidisciplinaire Team (MDT).

de diagnose versnellen bij patiënten met een
systemische auto-immuunziekte en hen een
optimaal en individueel zorgplan geven. ARCH
heeft de ambitie om expertise voor iedereen
toegankelijk maken en verder ontwikkelen.
Hoe?
Om de shared care voor patiënten te bevorderen en samenwerking tussen artsen
te faciliteren, is ARCH georganiseerd in een
aantal geograﬁsche netwerken; de ARCH
regio’s. Een team van artsen van verschillende perifere en academische ziekenhuizen
uit een ARCH regio bespreken met elkaar de
medische gegevens van hun patiënten. Deze
regionale Multidisciplinaire Teams (MDT’s)
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Patiëntcase, aanvullende gegevens en eventuele vragen van
patiënt worden besproken in het
ziektespeciﬁek overleg van het
regionale MDT.

hebben samen veel ervaring en kennis van
een aandoening. Alle benodigde medische informatie en communicatie is via de ARCH app
toegankelijk voor zowel artsen als patiënt.
Voor wie?
ARCH biedt voordelen voor patiënt en
zorgverlener. De patiënt krijgt al vroeg in zijn
ziektebeloop advies over de best mogelijke
behandeling. De zorgverleners werken via
ARCH optimaal samen, delen informatie,
kennis en expertise om de juiste diagnose en
beste behandeling te kunnen vaststellen.
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Meer informatie?
Kijk op www.arch.nl

De patiënt wordt behandeld volgens het overeengekomen
shared care behandelplan. Hij kan te allen tijde al zijn
medische informatie en communicatie bekijken in zijn
persoonlijke ARCH omgeving.
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Het regionale MDT geeft de
behandelend specialist advies over
aanvullende diagnostiek en/of
optimale behandeling.

Op basis van het advies van het regionaal MDT
stelt de behandelend specialist samen met de
patiënt een behandelplan op.

