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Outline presentatie

• Wat is een zeldzame aandoening?

• Uitdagingen bij zeldzame aandoeningen

• ARCH: betere zorg voor patiënten met zeldzame 
aandoeningen

• Het RUBRIC project: verantwoord off-label gebruik van 
geneesmiddelen



Uitdagingen bij zeldzame ziektes

• Europese definitie: niet meer dan 5 op de 10.000 
(= 1:2000) personen aangedaan



“Wanneer je hoefgetrappel 
hoort…



Problemen bij zeldzame ziekten

• Soms moeilijk te herkennen

• Goede informatie over beste behandeling ontbreekt vaak, 
want uitvoeren van studies is (vrijwel) onmogelijk is
• Kleine patiëntengroepen
• Veel variatie in patiënten
• Ernst van de ziekte: placebo niet ethisch

• Geen officiële richtlijnen of behandelprotocollen
• Meestal alleen case reports of case series 

(cave: positieve publicatie-bias!)

• Goede instructies m.b.t follow-up en 
uniforme uitkomstparameters ontbreken 



2 belangrijke ontwikkelingen

• ARCH

• RUBRIC
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Aanleiding voor de oprichting van ARCH

• Doel: verbetering van zorg voor mensen met zeldzame 
reumatische aandoeningen

• Knelpunt: tekort aan georganiseerde expertise op het gebied 
van ‘zeldzame vormen van reuma’

• Oplossing: expertise toegankelijk maken voor arts en patiënt

• Middel: medisch expertiseplatform waarin patiënt, behandelend 
specialisten en landelijk experts samenwerken

• ReumaNederland investeert



ARCH Hubs



ARCH AAV 2019-2021



Patient reported outcome measures

• 6 domeinen: ’orgaan-specifieke symptomen’, ’systemische
symptomen’, ’bijwerkingen tgv behandeling’, ’sociale en emotionele
impact’, ’zorgen voor de toekomst’ en ’fysiek functioneren’

• Scores zijn hoger bij ’actieve ziekte’ t.o.v. ’remissie’

• Recent vertaald naar NL door ARCH → binnenkort valideren
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Medisch specialist en dure geneesmiddelen

• Volgen van richtlijnen van de beroepsgroep

• Allereerst verdediger patiënten-belang

• Daarnaast bewust van beperkte financiële middelen 
waardoor soms keuzes gemaakt moeten worden



“Spagaat”

Stijgende kosten van de 
gezondheidszorg: sterke druk 
op het budget van de medisch 
specialist

Medisch specialist is 
verantwoordelijk voor het 
leveren van de best mogelijke 
behandeling

→ Problemen vooral bij zeldzame ziekten!

http://nl.123rf.com/photo_29643245_een-cartoon-man-wordt-gevangen-spagaat-in-een-kloof-tussen-sleeptouw-rotswanden.html


Achtergrond RUBRIC project

• Zeldzame ontstekingsziekten worden steeds vaker behandeld met 
nieuwe medicijnen zoals anti-TNF en andere biologicals

• Geen officiële richtlijnen of behandelprotocollen voor deze zeldzame 
aandoeningen →medicatie wordt “off-label” voorgeschreven

• Off-label gebruik wordt meestal niet vergoed, tenzij er voldoende bewijs 
van effectiviteit is 

• Instructies m.b.t follow-up en uniforme uitkomst parameters 
(effectiviteit/veiligheid) ontbreken 



Doelstellingen RUBRIC

• Richtlijn m.b.t. doelmatige inzet biologicals bij zeldzame 
IMIDs

• Ontwikkelen van duidelijke start- en stopcriteria

• Respons op therapie monitoren d.m.v. behandeldoel én 
generieke meetinstrument

• Stoppen wanneer géén goede balans tussen effect en veiligheid

• Patiënten betrekken bij evaluatie van behandeling



RUBRIC register

www.RUBRICregister.nl

Dokters

Patient registeren

via e-mail

Voor start biological

Informatie over off-label 

gebruik targeted therapies
RUBRIC-register

Patiënten

Digitale uitnodiging



PROMs

• Patient Reported Outcome Measures

• Gevalideerde vragenlijsten

• Zorginhoudelijke kwaliteit

• Patiëntenperspectief

• Algemeen of ziekte-specifiek

• Verschillende onderwerpen



Huidige stand van zaken RUBRIC

• Bijna 100 unieke patiënten

• Voorbeelden:

• Adult Onset Still’s Disease + tocilizumab

• Dermatomyositis + rituximab

• IBD enteropathie bij CVID + abatacept

• IPEX syndroom + adalimumab

• Schnitzler syndroom + anakinra

• Binnenkort hopelijk voldoende patiënten per ziekte om goede 
aanbevelingen te kunnen doen → blijf includeren!
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