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Zeldzame ziekten

• Systemische Sclerose (sclerodermie)

• Myositis

• Systemische Lupus Erythematosus

• Juveniele Idiopatische Artritis (JIA)

• Vasculitis

• Metabole en genetische botaandoeningen



Referentiecentra

• Het Competentiecentrum voor Specifieke Zorg en Onderzoek is een expertisecentrum dat voldoet aan alle 
selectiecriteria met betrekking tot het minimum aantal patiënten, met betrekking tot de beschikbare 
middelen (multidisciplinair team met inbegrip van ondersteuning van de paramedische zorg, noodhulp, 
toegang tot geavanceerde technologieën en behandelingen) en met betrekking tot onderzoeksactiviteiten 
en opleiding.

• Het Competentiecentrum voor Diagnose en Behandeling is een belangrijke zorgmanager in de behandeling 
van deze zeldzame reumatische aandoeningen. Het centrum voldoet aan de selectiecriteria met betrekking 
tot het minimum aantal patiënten en de benodigde middelen. 

• Het Interesse Centrum is een centrum waar een individuele reumatoloog een aantal patiënten met een 
zeldzame reumatische ziekte ziet. De reumatoloog heeft een bijzondere interesse voor de zorg voor deze 
patiënten en is daarom aangesloten bij een specifiek Competentiecentrum voor Specifieke Zorg en 
Onderzoek of bij een Competentiecentrum voor Diagnose en Behandeling.



Systemische sclerose
(of sclerodermie)



Wat is Systemische Sclerose ?
Systemische sclerose (of sclerodermie) is een auto-immuunziekte die wordt gekenmerkt door de abnormale ontwikkeling 
van fibrose of sclerose van de huid en bloedvaten. De ziekte kan ook verschillende organen aantasten

Sclerodermie lijkt het gevolg te zijn van verschillende disfuncties:

• De fibrose (het normale proces van weefselherstel) is overdreven en slecht onder controle. Het weefsel verliest zijn 
elasticiteit en wordt stijver; dit is sclerose. Het kan de huid aantasten, maar ook organen zoals de longen, het hart of het 
spijsverteringskanaal.

• Een aantasting van de bloedvaten, waaronder de kleine bloedvaten

• Het immuunsysteem is ontregeld

Systemische sclerodermie komt voor in twee vormen :

• De beperkte huidvorm: vooral het uiterste (distale) deel van de ledematen (handen, voeten) en/of gezicht

• De diffuse huidvorm: de huidfibrose gaat verder dan knieën en ellebogen: aantasting van armen, dijen en romp

Deze aandoening treft vooral vrouwen (ongeveer 4 vrouwen voor 1 man) en treedt meestal op tussen 40 en 50 jaar. 
Naar schatting treft het tussen de 1.000 en 2.000 mensen in België.



Wat zijn de symptomen van 
Systemische Sclerose ?

De ziekte uit zich door:

• Het syndroom van Raynaud : het meest voorkomende symptoom van systemische sclerodermie

• Gewrichtspijn +/- zwelling door ontsteking (artralgie of artritis)

• Slechte werking van een orgaan zoals het spijsverteringskanaal of de longen

Het verloop van de ziekte is afhankelijk van de vorm (cutane of diffuse vormen).

Bij de diffuse huidvorm komt aantasting van de longen vaak voor (interstitiële pneumonitis) maar ook de aantasting 
van het hart, de darmen of de nieren. De aantastingen evolueren in de tijd of komen pas na verloop van tijd voor. 
Vaak stopt het proces van de ziekte na 3 tot 5 jaar en blijven alleen de gevolgen van de initiële ontsteking bestaan.

In de beperkte huidvorm is de progressie van de ziekte langzamer. De risico's van deze vorm zijn vooral het optreden 
van pulmonale arteriële hypertensie en/of dunne darmaandoeningen die pas optreden na 10-15 jaar.



Systemische sclerose: kaart van de referentiecentra
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Systemische sclerose : een
referentiecentrum contacteren
1. UZ Leuven (CCSZO)

2. Cliniques Universitaires Saint-Luc (SSSZO)

3. UZ Gent (CCSZO)

4. CHU Liège (CCDB)

5. Hôpital Erasme (CCDB)

6. UZ Brussel (CCDB)

7. AZ Sint Jan Brugge (CCDB C)

8. CHU Charleroi (CCDB)

9. AZ Sint Lucas Gent (CCDB)

10. UZA Antwerpen (CCDB)

11. Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst (CCDB)

12. Grand Hôpital de Charleroi (CCDB)

13. GZA Antwerpen (CCDB)

14. ReumaLier (CCDB)

15. Reumacentrum Genk (CCDB)

16. CHU Brugmann (CCDB)

17. CHU UCL Dinant Godinne (CCDB)

18. Reuma Instituut Hasselt (CCDB)

19. ZNA Hospitals (CCDB)

20. AZ Jan Portaels (IC)

21. Cndg Gosselies (IC)

22. CHU Saint-Pierre Bruxelles (IC)

23. AZ Damiaan Oostende (IC)

24. AZ Sint-Lucas Brugge (IC)

25. AZ  Sint Jozef Hospital Malle (IC)

26. AZ Zeno Knokke-Heist (IC)



Myositis
(of inflammatoire myopathieën)



Wat is myositis?

Inflammatoire myopathieën, ook bekend als myositis, zijn zeldzame auto-immuunziekten die de spieren aantasten. 
Het is een groep ziekten die wordt gekenmerkt door inflammatoire laesies van de spieren. Ontstekingsmyopathieën
beïnvloeden de spieren maar kunnen ook schade aan andere organen veroorzaken: longen, gewrichten, huid ...

Inflammatoire myopathieën moeten worden onderscheiden van andere myopathieën:

• genetische myopathieën (mutatie van genen),

• niet-auto-immuun myopathieën: als gevolg van medicijnen (statines, corticosteroïden, antiretrovirale middelen ...), 
of toxisch (alcohol, medicijnen, gif ...).

• Andere auto-immuunziekten kunnen leiden tot spierzwakte door zenuwbeschadiging (auto-
immuunneuropathieën) of zenuw-spierverbinding (auto-immuun myasthenische syndromen).

Ontstekingsmyopathieën zijn zeldzame ziekten die tot 10 mensen op een miljoen per jaar treffen. De frequentie 
van inflammatoire myopathieën is verschillend volgens hun classificatie. Ze treffen meestal volwassenen tussen de 
45 en 55 jaar oud. Pediatrische vormen zijn twee keer zo zeldzaam. Er zijn naar schatting tussen 500 en 1.000 
patiënten in België.



Wat zijn de sympomen van myositis?

• Ontstekingsmyopathieën uiten zich voornamelijk door spierzwakte, vermoeidheid en pijn ter hoogte van 
armen en dijen. De pijn kan blijvend zijn, zonder voorafgaande fysieke inspanningen.

• Inflammatoire myopathie kan voorkomen bij of vastgesteld worden door  schade aan andere organen: 
gewrichten, huid, long, hart ...

• De ernst hangt af van het type inflammatoire myopathie en de ernst van spierbeschadiging en / of andere 
organen.

Verloop et complicaties

• Complicaties zijn meestal pulmonaal met een ontsteking van het longweefsel. De symptomen zijn dan 
abnormale kortademigheid bij een inspanning of hoest. Hartaanvallen zijn zeldzamer, maar aantasting van 
de hartspier (myocarditis) of een ontsteking van het hartzakje (pericarditis) is mogelijk. Bij ernstige myositis 
zijn de ademhalingsspieren aangetast of zijn er slikproblemen.



Myositis: kaart van de referentiecentra
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Myositis:een referentiecentrum
contacteren
1. CHU Charleroi (CCDB)

2. Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst (CCDB)

3. Reuma Instituut Hasselt (CCDB)

4. ZNA Hospitals (CCDB)

5. GZA Antwerpen (CCDB)

6. ReumaLier (CCDB)

7. Reumacentrum Genk (CCDB)

8. Cliniques Universitaires Saint-Luc (CCDB)

9. CHU UCL Dinant Godinne (CCDB)

10. CHU-CHR Liège (CCDB)

11. UZ Brussel (CCDB)

12. AZ Sint Jan Brugge (CCDB)

13. Hôpital Erasme (CCDB)

14. UZ Leuven (CCDB)

15. UZA Antwerpen (CCDB)

16. UZ Gent (CCDB)

17. Grand Hôpital de Charleroi (IC)

18. AZ Jan Portaels (IC)

19. Cndg Gosselies (IC)

20. CHU Saint-Pierre Bruxelles (IC)

21. AZ Damiaan Oostende (IC)

22. AZ Sint-Lucas Brugge (IC)

23. AZ  Sint Jozef Hospital Malle (IC)

24. CHU Brugmann (IC)

25. AZ Zeno Knokke-Heist (IC)



Systemische Lupus 
Erythematosus



Wat is systemische lupus erythematosus

Lupus is een auto-immuunziekte die vooral de huid en gewrichten aantast, maar veroorzaakt soms ook 
ontstekingen in andere organen. De ernst van de ziekte wordt bepaald door welke organen zijn aangetast: nier-, 
zenuw-, vaat- of hematologische aandoeningen.

Het woord "lupus" (wolf in het Latijn) verwijst naar de karakteristieke uitstraling van de huid in het gezicht, die eruit kan zien als een 
wolvenmasker. “Erythemateus" (rood in het Grieks) wijst op de rode kleur van de uitslag.

Er zijn verschillende vormen van lupus:

• “Spontane”systemische lupus erythematosus, waarbij de ziekte voorkomt zonder gekende oorzaken. We 
onderscheiden goedaardige vormen die gelokaliseerd zijn op de huid en/of gewrichten en meer ernstige, 
systemische vormen met betrokkenheid van organen (nieren, hart, bloedvaten, bloedcellen, longen, zenuwen ...).

• “Geïnduceerde“ lupus, waarbij de ziekte voorkomt bij langdurig medicijngebruik en weer verdwijnt wanneer het 
gebruik van het medicijn stopt.

• “Neonatale” lupus, waarbij de ziekte optreedt bij de geboorte via de overdracht van antilichamen door de moeder 
op de foetus tijdens de zwangerschap. De aandoening verdwijnt meestal geleidelijk, maar soms kan het leiden tot 
een ernstige hartaandoening die systematisch wordt (of moet worden) onderzocht bij foetussen tijdens de 
zwangerschap.

Lupus treft in 90% van de gevallen vrouwen; het komt ook vaker voor bij vrouwen met een donkere huid. Lupus 
komt zelden voor bij kinderen. Slechts 10 tot 15% van lupus begint vóór de leeftijd van 16, maar vaak ernstiger dan 
bij volwassenen met frequente nierbeschadiging. Naar schatting treft het tussen de 5.000 en 10.000 mensen in 
België.



Wat zijn de symptomen van lupus?
• De symptomen variëren van persoon tot persoon en kunnen in de loop van de tijd veranderen, meestal door een terugval.

• De meest voorkomende symptomen zijn manifestaties op de huid, pijn of zwelling van de gewrichten (handen, polsen, 
voeten ...), net als meer algemene aanwijzingen (koorts, grote vermoeidheid ...) en afwijkingen in de bloedtest (daling van 
hemoglobine, witte bloedcellen en bloedplaatjes) (> 80%).

• In minder dan 50% van de gevallen is er een aantasting van de algemene toestand en / of tekenen die verband houden 
met de betrokkenheid van andere organen (longen, hart, bloedvaten, nieren, zenuwen ...).

Complicaties

De complicaties die bij lupus worden waargenomen, houden verband met orgaanschade. Ze moeten regelmatig worden 
onderzocht.

Verloop van de ziekte

Lupus is een chronische ziekte die gekenmerkt wordt door periodes zonder symptomen (remissie) die soms meerdere jaren 
duren, afgewisseld met periodes van terugval. Deze evolutie varieert van persoon tot persoon, maar tegenwoordig heeft een 
goed gevolgde lupus een uitstekende prognose.



Lupus: kaart van de referentiecentra
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Lupus: een referentiecentrum contacteren

1. UZ Leuven (CCSZO)

2. Cliniques Universitaires Saint-Luc (CCSZO)

3. CHU Liège (CCDB)

4. Hôpital Erasme (CCDB)

5. UZ Brussel (CCDB)

6. AZ Sint-Jan Brugge (CCDB)

7. CHU Charleroi (CCDB)

8. AZ Sint Lucas Gent (CCDB)

9. UZA Antwerpen (CCDB)

10. Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst (CCDB)

11. Grand Hôpital de Charleroi (CCDB)

12. Reuma Instituut Hasselt (CCDB)

13. ZNA Hospitals (CCDB)

14. GZA Antwerpen (CCDB)

15. CHR Citadelle Liège (CCDB)

16. UZ Gent (CCDB)

17. Reuma Lier (CCDB)

18. AZ Sint Lucas Brugge (CCDB)

19. ReumaCentrum Genk (CCDB)

20. CHU Brugmann (CCDB)

21. CHU UCL Dinant Godinne (CCDB)

22. AZ Jan Portaels (IC)

23. Cndg Gosselies (IC)

24. CHU Saint-Pierre Bruxelles (IC)

25. AZ Damiaan Oostende (IC)

26. AZ Sint Josef Hospital Malle (IC)

27. AZ Zeno Knokke-Heist 5IC)



Juvenile Idiopathische Artritis
(JIA)



Juvenile Idiopathische Artritis (JIA)

Juveniele idiopathische artritis (JIA) is een groep van 5 ontstekingsziekten die pijn en ontsteking van de gewrichten veroorzaken, 
vóór de leeftijd van 16 jaar, zonder een welbepaalde oorzaak (idiopathisch). De verschillen tussen de vormen van JIA hebben 
betrekking op de plaats van pijn en ontsteking, de leeftijd van aanvang (vroege kindertijd, kinderjaren, adolescentie) en de 
symptomen (koorts, betrokkenheid van de huid, lever,…).

• Oligoarticulaire JIA is de meest voorkomende aandoening (50%): 1 tot 4 gewrichten zijn aangetast, vaak die van de onderste ledematen (knieën en / 
of de enkels). Het begint meestal bij zeer jonge meisjes tussen 1 en 3 jaar, maar kan ook op elke leeftijd voorkomen. 1/3 kinderen krijgen ook te 
maken met ontstekingen van het oog (uveïtis).

• Polyarticulaire JIA tast meer dan 4 gewrichten tegelijkertijd aan, vaak de kleine gewrichten (handen, polsen en / of voeten). Indien ook een 
reumafactor in het bloed aanwezig is, komt polyarticulaire JIA meestal voor bij meisjes (5% van JIA) en is het de vorm van JIA die het meest lijkt op 
reumatoïde artritis bij volwassenen. Zonder een bijkomende reumafactor in het bloed, komt deze vorm van JIA op elke leeftijd voor (10% van de JIA).

• Systemische JIA wordt ook de ziekte van Still genoemd (10% van de JIA). De ontstekingen gaan gepaard met koorts en huidaandoeningen en soms 
met een vergrote lever en/of vergrote milt. Het komt net zo vaak voor bij jongens als bij meisjes, meestal vóór 6 jaar.

• JIA met enthesitis, ook bekend als juveniele spondyloartritis, komt vaker voor bij jongens rond de leeftijd van 8 tot 10 jaar met ontstekingen in de 
benen. Het is de enige vorm van JIA die pijn in de rug kan geven.

• Psoriasis is een huidaandoening die roodheid en huidschilfers geeft. Sommige kinderen met psoriasis kunnen ontstekingsartritis hebben. De aard is 
erg verschillend en het verloop erg variabel.

JIA treft kinderen, jongens en meisjes, van enkele maanden tot 15 jaar oud. De geslachtsverdeling is afhankelijk van het type JIA. 
Naar schatting treft het tussen de 2.000 en 4.000 mensen in België.



Wat zijn de symptomen van JIA?
JIA uit zich door gewrichtsontstekingen met zwelling van het gewricht en pijn van verschillende intensiteit. Bij jonge 
kinderen gaat het soms enkel over ongemak bij het gebruik van een ledemaat. De ontdekking van artritis vereist soms een 
zorgvuldige observatie van moeilijkheden bij spontane gebaren.

De ontstekingen kunnen in een variabel aantal gewrichten voorkomen (maximaal 4 bij oligoarticulaire JIA, meer dan 4 bij 
polyarticulaire JIA). Bij oligo-articulaire JIA kan ook het ook ontstoken zijn (uveïtis), maar leidt het niet altijd tot zichtbare 
roodheid van het oog.Een kind met systemische JIA kan koortsaanvallen hebben met hoge pieken (39°), meerdere keren per 
dag. Het gaat soms gepaard met huiduitslag.

Therapeutische vorming
Via therapeutische vorming kan het kind, samen met zijn of haar familie, 

vaardigheden aanleren die nodig zijn om dagelijks met de ziekte om te gaan, om 
complicaties te voorkomen en om beter samen te werken met zorgverleners. Deze 

manier van vorming begint zich te ontwikkelen bij de behandeling van JIA, maar het 
vereist aanzienlijke middelen, die variëren afhankelijk van het zorgteam. De vorming 

voorziet gesprekken en ontmoetingen met het kind, de ouders, een arts, een 
verpleegster. Behandelde thema's kunnen zijn: pijn, medicatie, school, vaccinaties. 



Juvenile Idiopathische Artritis : kaart van de 
referentiecentra

Competentiecentrum voor 
Specifieke Zorg en Onderzoek

Competentiecentrum voor 
Diagnose en Behandeling 

Interesse Centrum
7

4

8

9

10

14

12
16

17

15

11
6

13

5

1

2

3



Juvenile Idiopathische Artritis : 
een referentiecentrum contacteren
1. ZNA Hospitals (CCSZO)

2. UZ Gent (CCSZO)

3. UZ Leuven (CCSZO)

4. CHU Liège (CCDB)

5. CHU Brugmann (CCDB)

6. UZ Brussel (CCDB)

7. CHU Charleroi (CCDB)

8. Onze-Live-Vrouwziekenhuis Aalst (CCDB)

9. ReumaLier (CCDB)

10. CHU UCL Dinant Godinne (CCDB)

11. Cliniques Universitaires Saint-Luc (CCDB)

12. AZ Sint-Jan Brugge (IC)

13. Grand Hôpital de Charleroi (IC)

14. AZ Jan Portaels (IC)

15. AZ Damiaan Oostende (IC)

16. AZ Sint-Lucas Brugge (IC)

17. ReumaCentrum Genk (IC)



Vasculitis



Vasculitis
Vasculitis betekent ontsteking van de bloedvaten, slagaders, aders en/of haarvaten.

Het gaat om een groep ernstige chronische aandoeningen die mannen, vrouwen en uitzonderlijk kinderen of 
adolescenten treffen. Sommige vormen van vasculitis komen vaker, soms zelfs exclusief, voor bij bepaalde 
leeftijdsgroepen (bijvoorbeeld reuscelarteritis van"Horton“ die optreedt na 50 jaar).

De wanden van aangetaste bloedvaten kunnen dikker worden of, zeldzamer, dun worden en verwijden. Bij een 
significante afname of stopzetting van de bloedstroom (trombose - stolselvorming)in de aangetaste 
bloedvaten, is er onvoldoende zuurstof in de organen of weefsels waar deze bloedvaten zich bevinden.  Dit 
zorgt voor een slechte werking van het aangetaste orgaan of weefsel en kan leiden tot necrose (de dood van 
cellen).

Het aantal patiënten in België wordt geschat op 500 tot 1000 personen.



Wat zijn de symptomen van vasculitis?

Het klinische voorkomen van vasculitis is zeer variabel. Gezien het grote aantal verschillende types van bloedvaten en 
de plaats waar de aangetaste bloedvaten zich bevinden, is het zeer moeilijk om het voorkomen te beschrijven. Het 
verschilt sterk van patiënt tot patiënt 

Tot de meer klassieke vormen van vasculitis behoren:

• Arteritis van Horton - hoofdpijn, visuele stoornissen, pijn in de schouder en het bekken

• Granulomatose met polyangiitis - koorts, gewichtsverlies, diffuse gewrichtspijn, hoesten, kortademigheid, bloed 
ophoesten, neusbloedingen, ontsteking van de sinussen met gehoorproblemen, nier-disfunctie

• Eosinofiele granulomatose met polyangiitis – erger wordende astma, kortademigheid, hoesten, verlies van kracht 
en/of gevoeligheid in een bepaald zenuwgebied (bijv. voet of hand), rode/paarse vlekken op de huid.



Vasculitis: kaart van de referentiecentra
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Vasculitis:een referentiecentrum
contacteren
1. UZ Leuven (CCSZO)

2. CHU Liège (CCDB)

3. Hôpital Erasme (CCDB)

4. UZ Brussel (CCDB)

5. AZ Sint-Jan Brugge (CCDB)

6. CHU Charleroi (CCDB)

7. UZA Antwerpen (CCDB)

8. Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst (CCDB)

9. Grand Hôpital de Charleroi (CCDB)

10. Reuma Instituut Hasselt (CCDB)

11. ZNA Hospitals (CCDB)

12. GZA Antwerpen (CCDB)

13. UZ Gent (CCDB)

14. Reuma Lier (CCDB)

15. AZ Sint-Lucas Brugge (CCDB)

16. ReumaCentrum Genk (CCDB)

17. Cliniques Universitaires St-Luc (CCDB)

18. CHU Brugmann (CCDB)

19. CHU UCL Dinant Godinne (CCDB)

20. AZ Sint-Lucas Gent (IC)

21. AZ Jan Portaels (IC)

22. Cndg Gosselies (IC)

23. CHU Saint-Pierre Bruxelles (IC)

24. AZ Damiaan Oostende (IC)

25. AZ Sint-Josef Hospital Malle (IC)

26. AZ Zeno Knokke-Heist (IC)



Metabole en genetische 
botaandoeningen



Metabole en genetische botaandoeningen
« Metabole botaandoeningen» is een algemene term voor alle aandoeningen die veroorzaakt worden 
door abnormaal functioneren van botcellen. Metabole botziekten beïnvloeden tot op zekere hoogte 
alle botten van het lichaam.

Er zijn twee belangrijke types van botcellen: cellen die bouwen en cellen die bot verwijderen. Verstoring 
van de functie van deze cellen kan een verscheidenheid aan metabole botziekten veroorzaken, zoals 
rachitis en osteoporose.

Wanneer botvormende cellen onvoldoende calcium of fosfaat aan de botten kunnen leveren, worden de 
botten zachter en veroorzaken ze een ziekte die rachitis wordt genoemd. Wanneer het lichaam niet 
genoeg bot produceert of teveel bot elimineert, wordt het osteoporose genoemd.

De broze botten ziekte (osteogenesis imperfecta) is een speciale vorm van osteoporose. Bij deze erfelijke 
aandoening hebben de botvormende cellen een genetisch defect. Ze produceren botten van slechte 
kwaliteit die te kwetsbaar zijn en die gemakkelijk breken. 



Wat zijn de symptomen van metabole en genetische 
botaandoeningen? 

Het belangrijkste symptoom van botziekten is het optreden van botbreuken.

Hoewel het normaal is om iets te breken na een grote impact (verkeersongeval, vallen van een hoge 
hoogte, ...), is een normaal bot meestal wel bestand tegen een schok van lage impact (een gewone 
valpartij, struikelen).

Bij genetische botziekten wordt de natuurlijke weerstand tegen lage impact aangetast. Dit 
resulteert in het optreden van meerdere breuken, op zeer jonge leeftijd (soms zelfs in de 
baarmoeder!).

De breuken kunnen ook leiden tot misvormingen en groeistoornissen, vandaar de noodzaak van 
vroege diagnose en goede opvolging.



Metabole en genetische botaandoeningen: kaart van de 
referentiecentra
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Metabole en genetische botaandoeningen: een
referentiecentrum contacteren

1. AZ Jan Portaels (CCSZO)

2. UZ Gent (CCSZO)

3. CHU Liège (CCDB)

4. UZ Brussel (CCDB)

5. Grand Hôpital de Charleroi (CCDB)

6. ZNA Hospitals (CCDB)

7. GZA Antwerpen (CCDB)

8. CHU UCL Dinant Godinne (CCDB)

9. Onze-Lieve-Vrouw Ziekenhuis (CCDB)

10. AZ Sint Jan Brugge (IC)

11. CHU Charleroi (IC)

12. AZ Sint-Lucas Brugge (IC)

13. ReumaCentrum Genk (IC)

14. CHU Brugmann (IC)

15. AZ Zeno Knokke-Heist (IC)


