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Wat is ziekteactiviteit? 



Hoe meet je ziekteactiviteit bij SLE? 

 

 

Combinatie van: 

• Ziekte verschijnselen 

• Laboratorium bepalingen (bloed 
en urine) 

 

Remissie: 

• Ontbreken van ziekteactiviteit 



DORIS  

 

 

• Definition of Remission in SLE 

 

• 60 internationale experts en patiënt vertegenwoordigers 

 

• Doel: internationale breed gedragen overeenstemming over 
remissie 



Vormen van remissie 

 

Remissie met medicatie:  

• “ontbreken van ziekteactiviteit” 

• Maximaal 5 mg prednison per dag 

• Stabiele andere medicatie (bijv. Plaquenil, azathioprine, 
methotrexaat) 

 

Remissie zonder medicatie: 

• “ontbreken van ziekteactiviteit” 

• Alleen Plaquenil (hydroxychloroquine) 



Orgaanschade 

 

 



Gegevens overzicht 

Patiënten (totaal = 183) 

Vrouw 165 (90.2%) 

Leeftijd (diagnose) 33 jaar 

Leeftijd (start studie) 41 jaar 

Medicatie 

Plaquenil 156 (85.2%) 

Prednison 91 (49.2%) 

Immuunsuppressiva 59 (31.9%) 

Remissie 

Remissie zonder 
medicatie 

33 (18.0) 

Remissie met medicatie 50 (27.3)  

Geen remissie 100 (54.6) 

Patiënten (totaal = 183) 

Ziekteverschijnselen 

UV intolerantie 114 (62.3%) 

Artritis 139 (76.0%) 

Nefritis 60 (32.8%) 

Orgaanschade 100 (54.6%) 

Overig 

Roken 55 (30.1%) 

Hypertensie 53 (29.0%) 



Remissie en orgaanschade 

 

 

 

 

 

• Patiënten in langdurige remissie hadden 5x minder kans op 
nieuwe orgaanschade 

 

• Patiënten in remissie hadden voornamelijk deze 
kenmerken: gemiddeld minder nier betrokkenheid en 
minder aantal ziekteverschijnselen 

 

Patiënten (totaal = 183) 

Remissie gedurende 5 jaar 74 (40.4%) 

Geen remissie gedurende 5 jaar 109 (59.6%) 



Wat is kwaliteit van leven? 

 

Hoe een persoon zelf ervaart hoe zijn/haar ziekte invloed 
heeft op: 

• Lichaam 

• Geest 

• Sociale leven 

 

 

Vragenlijst bestaande uit 36 vragen (Short Form-36) over 8 
domeinen 

• Fysiek deel     (lichamelijk) 

• Mentaal deel    (geestelijk + sociaal) 

 



Voorbeelden van functioneren 

 

 

• Moeheid verreweg de belangrijkste klacht (+/- 50%) 

 

 

• +/- 50% heeft een betaalde baan 

 

 

• Depressie naar schatting bijna 10% meer voorkomt  

 



 

 

 

 

 

 

 



Depressieve klachten  

 

 

• Depressie vragenlijsten 102 patiënten 

 

• Vóórkomen depressie 16.6%  
(6.7% bij de algemene bevolking) 

 

• 28 patiënten scoorden hoog (2 gebruikten anti-depressiva) 

 

• Geen verband met ziekteactiviteitsscore  

 

 



Patiënten in remissie hebben betere 
kwaliteit van leven 
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Eigenschappen van patiënte met hogere 
fysieke en mentale kwaliteit van leven 

Hogere fysieke kwaliteit van leven Hogere mentale kwaliteit van leven 

Vaker blanke etniciteit 

Vaker betaalde arbeid 

Lagere ziekte-activiteitsscore 

Lagere ervaren ziekteactiviteit Lagere ervaren ziekteactiviteit 

Vaker in remissie 

Minder orgaanschade 

Minder verschillend aantal ziekte 
verschijnselen 

Minder huidig gebruik van prednison 
en immuunsuppressieve medicatie  

Lagere Body Mass Index (BMI) 



Kwaliteit van leven en remissie 

Aantal patiënten 
(totaal = 154) 

Fysiek 
functioneren 

Mentaal 
functioneren 

Remissie zonder 
medicatie 

54 44.8 46.8 

Remissie met 
medicatie 

35 41.8 49.3 

Geen remissie 65 36.0 46.1 

Algemene populatie 50 50 

SF-36 scores tussen patiënten in remissie en niet in remissie bij 
start van de studie   



Discussie 

 

• Trapsgewijs verband tussen de vormen van remissie en 
fysieke deel van kwaliteit van leven 

 

• Geen verband tussen remissie en mentale deel van kwaliteit 
van leven 

 

• Verklaring ontbreken verband tussen mentale deel en 
remissie: 

• Gemiddeld hoge mentale kwaliteit van leven 

• Mentale deel mogelijk niet zo afhankelijk van remissie 
als het fysieke deel 



Conclusie 

 

• (langdurige) remissie is aanwezig in een groot deel van de 
patiënten 

 

• patiënten in langdurige remissie ontwikkelen minder nieuwe 
orgaanschade 

 

• Patiënten in remissie hebben een hogere kwaliteit van leven 

 

• Depressieve klachten komen frequent voor en hangen niet 
samen met ziekteactiviteit 



Toekomst 

 

• Niet iedereen is in remissie: nieuwe behandelmogelijkheden 
nodig! 

 

• Specifieke studie is nodig om te onderzoeken of remissie 
met behandeling te bereiken is 

 

 


