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1. Immuno-dermatologie polikliniek
Op basis van een uitgebreide search op 12-12-2011 in Pubmed, Embase en Cochrane is dit protocol tot stand
gekomen. Het protocol is gemaakt voor de immuno-dermatologie polikliniek van het Wilhelmina Kinderziekenhuis te
Utrecht (WKZ), welke eenmaal in de zes weken plaatsvindt. Het doel van het protocol is dat kinderen met morfea op
een meer gestandaardiseerde manier worden gezien, wat tot verbetering van zorg moet leiden.

2. Achtergrondinformatie morfea
Morfea, ook wel gelokaliseerde sclerodermie genoemd, is een zeldzame fibroserende en scleroserende
huidaandoening die verschillende verschijningsvormen kent. In het algemeen wordt morfea ingedeeld in vijf
groepen, namelijk plaque morfea, lineaire sclerodermie, gegeneraliseerde morfea, diepe morfea en bulleuze
morfea. 1 Ook het syndroom van Parry Romberg (progressieve hemifaciale atrofie), eosinofiele fasciitis en
atrophoderma van Pasini en Pierini worden in deze classificatie meegenomen1, alhoewel verschillende meningen
bestaan over de inclusie van deze ziektebeelden binnen de groep morfea. 2
Morfea is een aandoening die zowel bij kinderen als volwassenen wordt gezien. Op de kinderleeftijd wordt met
name lineaire morfea gezien, terwijl op de volwassenleeftijd plaque morfea het meest voorkomt.1,3,4 Morfea kent
een incidentie van 0,4-2,7 per 100.000 personen per jaar. 5, 6 De aandoening komt vaker voor bij meisjes dan bij
jongens met een vrouw-man ratio van 1,9-2,4:1.3,7,8 De gemiddelde leeftijd van optreden is 7,3 jaar.3
Het meest voorkomende symptoom van morfea zijn scleroserende huidlaesies.1 Wanneer een dergelijke laesie zich
ter plaatse van een gewricht bevindt, kan dit een bewegingsbeperking geven. Uitgebreide morfea kan eveneens in
atrofie en daarmee asymmetrie van ledematen of het gelaat resulteren.1
Een grote studie van Zulian et al. uit 2005 waarbij 750 kinderen met morfea zijn geïncludeerd, toont dat 22,4% van
de kinderen met gelokaliseerde sclerodermie eveneens extracutane symptomen hebben, als artritis,
bewegingsbeperkingen, epileptische insulten, kaak- en oogafwijkingen. 9,10,11 Met name bij kinderen met morfea in
het gelaat doen zich extracutane manifestaties voor als oog- en neurologische afwijkingen. 12
Morfea dient niet verward te worden met systemische sclerose. Alhoewel er overeenkomsten tussen beide ziekten
zijn, blijft morfea in het algemeen beperkt tot de huid en hebben kinderen met morfea een normale
levensverwachting, terwijl deze bij kinderen met systemische sclerose sterk verminderd is. 13
Alhoewel morfea wordt gezien als een ‘self-limiting disease’ is het, ten gevolge van bovengenoemde complicaties,
een ziekte die aandacht behoeft.
Tot op heden is het huidbiopt de gouden standaard voor het stellen van de diagnose morfea. Het huidbiopt lijkt
echter geen geschikt middel om het beloop van morfea op de kinderleeftijd te vervolgen, aangezien het regelmatig
uitvoeren van een huidbiopt belastend is voor kinderen. Om die reden zijn verschillende diagnostische middelen
ingezet om zo het beloop te kunnen objectiveren. Het belangrijkst bij de objectivering van het morfea beloop is het
maken van onderscheid tussen actieve en niet-actieve laesies, aangezien actieve laesies reageren op verschillende
vormen van therapie als methotrexaat en topicale therapie. Er is aangetoond dat door middel van echografie in
combinatie met laser doppler flowmetry onderscheid gemaakt kan worden tussen actieve en niet-actieve laesies. 14
15 16
Van de verschillende huidscoringssystemen lijkt de Localized Scleroderma Cutaneous Assessment Tool (LoSCAT)
het meest veelbelovend. 17 18
Wat betreft de behandeling van morfea is er tot nog toe geen curatieve behandeling, wel is gebleken uit
verschillende onderzoeken dat methotrexaat goed effect heeft bij deze aandoening. 19 20 21 22 23
Bij minder uitgebreide morfea wordt binnen het UMC Utrecht en het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) vaak
gekozen voor lokale behandeling in de vorm van lokale corticosteroïden. In de literatuur worden tevens calcipotriene
0,005% en tacrolimus 0,1% genoemd in de lokale behandeling van morfea.16 24 25 26 27 Het behandelvoorstel binnen
het WKZ is eerste keus lokale corticosteroïden: één maand betnelan eenmaaldaags aanbrengen; één maand om de
dag aanbrengen; één maand drie keer per week aanbrengen en op de lange termijn Cutivate zalf om de dag. Wat
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betreft tacrolimus is het behandelvoorstel: één maand tweemaaldaags aanbrengen; één maand éénmaaldaags en
één maand om de dag. Calcipotriene 0,005% gedurende drie maanden éénmaaldaags aanbrengen.
Ook lichttherapie kan effectief zijn in de behandeling van morfea, waarbij breedband UVA1 wordt aangeraden
wanneer sprake is van diepe laesies en smalband UVB bij meer oppervlakkige laesies. 28 29
Recent is beschreven dat wanneer therapie met methotrexaat onvoldoende effect heeft, mycofenolaat mofetil of
abatacept goed effect kunnen hebben. 30 31

3. Schematisch overzicht polibezoeken

Zie voor een overzicht van de behandeling in zijn geheel de flowcharts in bijlage I en II.
Start in tabel 1, vervolgens respectievelijk tabel 2, 3 of 4 n.a.v. figuur 1 ‘Therapie’.
BB bloedbeeld; LD leukocyten differentiatie; NF nierfunctie door bepaling creatinine; LF leverfunctie door bepaling leverenzymen
ASAT,ALAT; CK creatinine kinase; CRP C-reactive protein; ANA antinucleair antilichaam; RF rheumafactor; MTX methotrexaat; UP
urineportie; ACPA anti-citrullinated protein antilichamen



Tabel 1 – Eerste polibezoek verdenking morfea
Week Polibezoek
Verrichtingen
0
Immunodermatologie poli
□ Medische foto volgens bijlage V
□ Vragenlijst bespreken
□ Echo aanvraag (nog niet operationeel)
□ Huidscore invullen (bijlage IV)
□ Histologie: 3 mm biopt, formaline, <0,5cm vanaf actieve rand.
□ Dermatoscopie nagelriem
□ Laboratoriumonderzoek niet bij plaque morfea <1% v.h. totale
□ Noteer locaties huidafw. op pop
lichaamsoppervlak**:
□ Noteer locatie biopt op pop
o BB, LD, NF, LF, CK, CRP, IgG, IgA, IgM + ANA, RF.
□

Start therapie (zie THERAPIE
onder), indien actieve ziekte
o.b.v. huidscore.

Fig. 1 ‘Therapie’

Gelokaliseerde
oppervlakkige laesies

□

Gewricht betrokken (atrofie, contractuur)
o Ja: verwijs naar reumatoloog + fysiotherapeut
Morfea in gelaat
o Met of zonder oogklachten  oogarts
o Met neurologische symptomen  neuroloog

□

b

Topicale therapie

-CS + DMSO
-Tacrolimus 0,1%
-Calcipotriene 0,005%

Laesie gelimiteerde
c

lichttherapie
Diffuus oppervlakkige
laesies
Gewrichtsdeformiteit,
atrofie extremiteit,
artritis symptomen of
diepe laesies
ECDS, PHA of laesie in
het gelaat of acuteonset sclerodermie*

□
□

c

Lichttherapie

d

□

e

MTX + prednison

□
□
□

d

MTX + i.v.
methylprednisolon

□

Zie tabel 2
‘Topicale therapie of lichttherapie’
1e keus: 1 mnd betnelan 1dd, 1 mnd om de dag, 1mnd 3x/wk.
Op de lange termijn Cutivate zalf om de dag.
Behandelvoorstel tacrolimus: 1mnd 2dd, 1mnd 1dd, 1mnd om
de dag.
Behandelvoorstel Calcipotriene 0,005% gedurende drie
maanden 1dd.
Zie tabel 3
‘MTX + foliumzuur + prednison’
MTX: startdosis 10mg/m2 oraal 1x per week, max. 20mg/week.
Evt. ophogen tot 15mg/ m2
Foliumzuur 1x per week 5mg, 48 uur na MTX
Prednison 1mg/kg/dag, max. 50mg/dg.
Lab in week 4: BB, LD, NF, LF.

f

□
□

□
□
□
□

Zie tabel 4
‘MTX + foliumzuur + methylprednisolon i.v.’
MTX: startdosis 10mg/m2 oraal 1x per week, max. 20mg/week.
Evt. ophogen tot 15mg/ m2
Foliumzuur 1x per week 5mg, 48 uur na MTX
Methylprednisolon puls therapie 15mg/kg/dag gedurende drie
dagen (max. 1000mg/dag).
Controle op hypertensie en glucosurie via huisarts.
Na 3 dagen over op prednison 1mg/kg/dag (max. 50mg/dg)
ged. 4 wkn, daarna afbouwen. (0,2mg/kg/dag bij 6mndn)
Lab in week 3: BB, LD, NF, LF, UP: glucose

* Gedefinieerd als: ≥50% v.h. totale lichaamsopp. is aangedaan, betrokkenheid organen of acuut beloop (ontstaan <1mnd).
**1% van het totale huidoppervlak staat gelijk aan het palmaire huidoppervlak van de gehele handpalm, inclusief –
28
gesloten- vingers, van het kind.
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Tabel 2 - Topicale therapie of lichttherapie
Week Polibezoek
Verrichtingen
3
Telefonisch contact
□ Uitslag bloedonderzoek en
histologie bespreken
□ Bespreken dat mogelijk
aanvullend bloedonderzoek zal
plaatsvinden bij positieve RF of
ANA
6
Immuno-dermatologie poli
□ Bij positieve RF of ANA  aanvullend lab + immunoloog
□ Bespreken vragenlijst
12

Immuno-dermatologie poli
□ Vragenlijst bespreken
□ Huidscore invullen (bijlage IV)
o
o

□

Dermatoscopie nagelriem
Noteer locatie echo op pop

Zie bijlage II voor verder
therapeutisch plan

□
□
□

Histologie: 3 mm biopt, formaline, <0,5cm vanaf actieve rand.
Medische foto volgens bijlage V
Echo laesie
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Tabel 3 - MTX + foliumzuur + prednison
Week Polibezoek
3
Telefonisch contact
e
□ Uitslag bloedonderzoek 1
polibezoek en histologie
bespreken
□ Bijwerkingen MTX of prednison?
□ Herinnering bloedafname week 4
6

Immuno-dermatologie poli
□ Vragenlijst bespreken
□ Uitslag bloedonderzoek
bespreken

12

Immuno-dermatologie poli
□ Vragenlijst bespreken
□ Huidscore invullen (bijlage III)
□
□
□

Voorafgaand aan volgend polibezoek (week 12):
□ Labformulier mee voor week 8:
o BB, LD, NF, LF.
□ Medische foto volgens bijlage V
□ Echo (nog niet operationeel)
 Bij ernstige bijwerkingen of sterk afwijkende bloedtesten:
stop MTX
□
□

Histologie: 3 mm biopt, formaline, <0,5cm vanaf actieve rand.
Laboratoriumonderzoek week 12:
o BB, LD, NF, LF, CK, CRP, IgG, IgA, IgM.
□ Labformulier mee voor week 16:
o BB, LD, NF, LF.
 Bij ernstige bijwerkingen of sterk afwijkende bloedtesten:
stop MTX

Uitslag bloedonderzoek week 8
bespreken
Afbouwschema prednison
Beleid MTX zie bijlage II

o Dosis 3 maanden continueren en
evt. ophogen ( s.c. injecties)

Immuno-dermatologie poli
□ Vragenlijst bespreken
□ Uitslag bloedonderzoek week 12
en 16 bespreken

24

Immuno-dermatologie poli
□ Vragenlijst bespreken
□ Huidscore invullen (bijlage III)
o
o

□

Verrichtingen
□ In week 4 zal patiënt bloed laten afnemen
o BB, LD, NF, LF
o Bij positieve RF of ANA  aanvullend
bloedonderzoek + immunoloog
 Bij ernstige bijwerkingen of sterk afwijkende bloedtesten:
stop MTX

o Dermatoscopie nagelriem
o Noteer locatie echo op pop

18

□

22-02-2012

Voorafgaand aan volgend polibezoek (week 24):
□ Labformulier mee voor week 20:
o BB, LD, NF, LF
□ Medische foto volgens bijlage V
□ Echo
 Bij ernstige bijwerkingen of sterk afwijkende bloedtesten:
stop MTX
□

Labonderzoek:
o BB, LD, NF, LF, CK, CRP, IgG, IgA, IgM
□ Wanneer geen sprake van toxiciteit bij MTX:
driemaandelijkse bloedcontroles (volgende in week 36).
 Bij ernstige bijwerkingen of sterk afwijkende bloedtesten:
stop MTX

Dermatoscopie nagelriem
Noteer locatie echo op pop

Uitslag bloedonderzoek
bespreken
Zie bijlage II voor verder
therapeutisch plan in overleg met
dermatoloog of immunoloog
o

o
o

Stop MTX: stapsgewijze
afbouw MTX dosis 25% per
twee maanden
Herstart MTX
Start abatacept of
mycofenolaat mofetil

-
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Tabel 4 - MTX + foliumzuur + methylprednisolon i.v.
Week Polibezoek
Verrichtingen
3
Polibezoek
□ Bloeddruk meten en meting glucosurie 1x/week via huisarts
□ Uitslag laboratoriumonderzoek en
o Bij positieve RF of ANA  aanvullend lab +
histologie bespreken
immunoloog
□ Bijwerkingen MTX of
 Bij ernstige bijwerkingen of sterk afwijkende bloedtesten:
methylprednisolon/prednison?
stop MTX
6

Immuno-dermatologie poli
□ Vragenlijst bespreken
□ Uitslag laboratoriumonderzoek
bespreken

9

Polibezoek (vpk?)
□ Labuitslagen worden niet
besproken als deze niet afwijken

12

Immuno-dermatologie poli
□ Vragenlijst bespreken
□ Huidscore invullen (bijlage III)
o
o

□
□
□

Dermatoscopie nagelriem
Noteer locatie echo op pop

Uitslag laboratoriumonderzoek
bespreken
Afbouwschema prednison
Beleid MTX zie flowchart
o

Dosis 3 maanden continueren
en evt. ophogen

18

Immuno-dermatologie poli
□ Vragenlijst bespreken
□ Uitslag bloedonderzoek week 12 en
16 bespreken

24

Immuno-dermatologie poli
□ Vragenlijst bespreken
□ Huidscore invullen (bijlage III)
o
o

□
□

Dermatoscopie nagelriem
Noteer locatie echo op pop

Uitslag bloedonderzoek bespreken
Zie flowchart voor verder
therapeutisch plan in overleg met
kinderreumatoloog/-immunoloog
o

o
o

Stop MTX: stapsgewijze
afbouw MTX dosis 25% per
twee maanden
Herstart MTX
Start abatacept of
mycofenolaat mofetil

□
□

Bloeddruk meten
Labonderzoek
o BB, LD, NF, LF, UP op glucose
Voorafgaand aan volgende immuno-dermatologie poli (week 12):
□ Medische foto volgens bijlage V
□ Echo
 Bij ernstige bijwerkingen of sterk afwijkende bloedtesten:
stop MTX
□ Bloeddruk meten
□ Laboratoriumonderzoek
o BB, LD, NF, LF, UP op glucose
 Bij ernstige bijwerkingen of sterk afwijkende bloedtesten:
stop MTX
□
□
□
□


Bloeddruk meten
Labonderzoek
o BB, LD, NF, LF, UP op glucose, CK, CRP, IgG, IgA, IgM
Histologie: 3 mm biopt, formaline, <0,5cm vanaf actieve
rand/nabij oude laesie.
Labformulier mee voor week 16:
o BB, LD, NF, LF.
Bij ernstige bijwerkingen of sterk afwijkende bloedtesten:
stop MTX

□ Bloeddruk meten (controle na stop methylprednisolon)
Voorafgaand aan volgend polibezoek (week 24):
□ Labformulier mee voor week 20:
o BB, LD, NF, LF
□ Medische foto volgens bijlage V
□ Echo
 Bij ernstige bijwerkingen of sterk afwijkende bloedtesten:
stop MTX
□ Labonderzoek
o BB, LD, NF, LF, CK, CRP, IgG, IgA, IgM
□ Wanneer geen sprake van toxiciteit bij MTX: driemaandelijkse
bloedcontroles (volgende in week 36).
 Bij ernstige bijwerkingen of sterk afwijkende bloedtesten:
stop MTX
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