Kan men
systemische sclerodermie beter
begrijpen?
Deze
jaarlijkse
onderzoeken
bieden
de
mogelijkheid om de individuele patiënt beter te
helpen en te verzorgen. Aanvullend aan deze
doelstelling, biedt het opvolgen van een groot
aantal patiënten met deze zeldzame ziekte de
mogelijkheid om nieuwe kennis over de evolutie
van deze ziekte te vergaren. Deze stap is
noodzakelijk in het ontwikkelen van nieuwe
behandelingen en klinische zorgpaden
Waarom deelnemen aan de Belgische Cohorte
voor Systemische Sclerose?
Om de ziekte Sclerodermie beter te begrijpen
hebben het Fonds voor Wetenschappelijk
Onderzoek in de Reumatologie en de Belgische
vereniging van Reumatologie een anoniem
register opgesteld voor alle patienten met
systemische sclerodermie in België (cohorte).
Het is een observationele studie en vergt geen
aanvullende onderzoeken dan deze die standaard
worden uitgevoerd. Voor het anoniem registreren
van deze data dienen wij expliciet uw schrijftelijke
toestemming te vragen door middel van een
geinformeerde beslissing. Het staat u vrij hieraan
deel te nemen. Uw keuze zal geen enkele invloed
hebben op de relatie met u arts of uw behandeling.
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Wat is een klinisch zorgpad ?
Een klinisch zorgpad verbetert de organisatie van
de multidiciplinaire zorg aan de patiënt op basis
van wetenschappelijk bewezen onderzoek voor
een welbepaalde pathologie (ic systemische
sclerodermie) Het toepassen van zo’n zorgpad
verbetert de levenskwaliteit en vermindert de
mortaliteit. Het stelt eveneens de patiënt op de
eerste plaats tijdens zijn onderzoeken en
behandeling.
De
aanbevolen
jaarlijkse
onderzoeken zijn het resultaat van deze
wetenschappelijke kennis die voortvloeien uit
anonieme gegevens verzameld in het verleden.

Aanvullende en recente informatie:
www.hopitalerasme.be/sclerodermie
www.sclerodermie.be (Patientenvereniging)
www.fwro.be (wetenschappelijk reuma onderzoek)
www.cibliga.be/sclerodermie.html
Het doel van deze brochure is het stimuleren van de preventie
van complicaties voor alle individuele patienten en de ganse
patientenpopulatie; deze laatste, in het kader van een
iinteruniversitair wetenschappelijk onderzoek.
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Wat is systemische sclerodermie ?
Systemische sclerodermie is een zeldzame autoimmuunziekte. Bij een auto-immuunziekte keert
het afweersysteem zich tegen het eigen lichaam.

Welke zijn de kenmerken ?
Systemische sclerodermie begint meestal met
verharding en verstrakking van de huid door
toename van het bindweefsel (sclerose) of door
aanvallen van wit wordende vingers die nadien
blauw en rood kleuren ten gevolge van
vernauwing van de kleine bloedvaten waardoor de
bloedstroom
bemoeilijkt
wordt.
(Raynaudfenomeen) In tegenstelling tot primaire Raynaudfenomeen, vaak voorkomend en zonder ernstige
gevolgen, treeden er bij het secundaire Raynaud
fenomeen er digitale ulecera op. Digitale ulcera
zijn pijnlijke, open wonden aan vingers of tenen
die moeilijk genezen.

Zijn er verschillende vormen ?
Sclerodermie kan locaal of systemisch zijn. Bij
lokale sclerodermie wordt enkel de huid
aangetast. Bij systemische sclerodermie worden
ook inwendige organen zoals
spijsverteringsstelsel, nieren, hart & longen aangetast door
bindweefselvorming of vernauwing van de kleine
bloedvaten.

Waarom jaarlijke onderzoeken?
Spijsverteringsproblemen, hypertensie, ademhalingsproblemen, pulmonale arteriele hypertensie
en nierinsufficientie zijn ernstige complicaties die
vaker voorkomen bij patiënten met systemische
sclerose. Vroegtijdige opsporing en behandeling
van complicaties, soms zelfs alvorens de patient
symptomen ervaart, verhoogt de levensverwachting en impliceert aldus de noodzaak van
regelmatige controle ook al zijn de resultaten
steeds goed. (minimaal jaarlijks)

Welke onderzoeken ?
Verschillende disciplines zijn hierbij betrokken.
1. Klinisch onderzoek reumatologie
oa Modified Rodman Skin Score : evaluatie
verharding van de huid
2. bloedafname: ontstekingsparameters,
nierfunctie & anti-lichamen.
3. ECG :electrocardiogram
4. Echografie van linker & rechter hartkamer :
ejectiefractie, tricuspid hartklep en
schatting bloeddruk rechter ventrikel.
5. 6 min wandeltest : uithoudingstest
6. Longfunctietest (spirometrie):longcapaciteit
7. Radiografie thorax : hart & longen
8. Radiografie hand : opsporen van oa calcinosis
en kenmerken van artritis onder radiografie
9. CT Scan thorax : evaluatie longen
Aanvullende onderzoeken in functie van de
klinische symptomen (te bepalen door arts)
1.Capilaroscopie : evaluatie doorbloeding kleine
bloedvaten thv nagelbed.
2. Longscintigrafie :evalueren doorbloeding en
uitwisseling van zuurstof in de longen
3. Fietsproef : uithoudingstest (cyclo)
4. Catheterisatie van linker en rechter hartkamer
met vasoconstrictie test : bepalen bloeddruk
in hartkamers en longaders
5. Arterieel Bloedgas afname : evalueren
concentratie zuustof en CO2 in bloed.
6. Slokdarm mannometrie: onderzoek slikfunctie
en werking slokdarm.
7. Contrast radiografie slokdarm :
onderzoek vorm slokdarm en maag

Alle onderzoeken op 2 dagen ?
Op 2 dagen wordt getracht de belangrijkste
onderzoeken voor de patiënt te plannen zodat
verplaatsingen naar het ziekenhuis beperkt worden.
Een tweedaagse hospitalisatie met al deze
onderzoeken kan indien de patiënt dit wenst.

Werken alle specialisten samen?
Het multidisciplinair expertise-centrum beoogt dankzij
de specialisten van de diverse diensten in Erasme de
topzorg rond sclerodermie zichtbaar en transparant te
maken voor patiënten & (doorverwijzende) artsen.

Krijgt mijn behandelende geneesheer alle
informatie?
Uw behandelende geneesheer blijft uw eerste
aansprekingspunt en beheert uw medisch dossier.
Een goede informatie-uitwisseling tussen de artsen
van het expertisecentrum en uw behandelende
geneesheer of verwijzende specialist is opgezet. Uw
behandelende geneesheer krijgt een uitgebreid
verslag van het multidiciplinaire expertise centrum
met de resultaten van de onderzoeken evenals een
eventuele aanbeveling voor therapie.

Is een persoonlijke aanpak een noodzaak?
Een persoonlijke aanpak is noodzakelijk omdat
sclerodermie bij elke patient verschillend evolueert en
anders wordt ervaren. Een vragenlijst over
levenskwaliteit peilt naar uw fysieke mogelijkheden
en persoonlijke beleving.

Is er een revalidatieprogamma?
Een gespecialiseerd revalidatie-progamma is ter uwer
beschikking. Kinesist en sociaal werker helpen u om
dagelijkse activiteiten & sociaal leven te verbeteren.

