
	  

Vraag	   Antwoord	  

	   	  
Voor	  informatie	  over	  de	  aandoeningen	  en	  wat	  je	  zelf	  kunt	  doen	  
aan	  leefstijl,	  voeding,	  vermoeidheid	  en	  andere	  klachten	  die	  voor	  
kunnen	  komen	  bij	  auto-‐immuunziekten,	  willen	  wij	  je	  graag	  
verwijzen	  naar	  de	  informatie	  op	  de	  website	  van	  de	  NVLE.	  Wilt	  u	  
deze	  informatie	  liever	  in	  boekvorm	  dan	  kunt	  u	  een	  zorgboek	  
bestellen.	  Het	  Zorgboek	  Systemische	  Sclerose	  en	  het	  Zorgboek	  
SLE	  vindt	  je	  in	  onze	  webshop	  (zie	  
https://www.nvle.org/webshop/	  ).	  
De	  algemene	  informatie,	  adviezen	  en	  tips	  die	  in	  de	  Zorgboeken	  
gegeven	  worden	  zijn	  vaak	  ook	  relevant	  en	  behulpzaam	  voor	  
mensen	  met	  andere	  auto-‐immuunaandoeningen.	  	  
	  

Kan	  morfea	  overgaan	  in	  
systemische	  sclerose?	  

Nee,	  dat	  kan	  niet.	  Morfea	  (ook	  wel	  :	  lokale	  sclerodermie)	  en	  
systemische	  sclerose	  zijn	  twee	  verschillende	  ziektebeelden.	  
Wel	  kan	  het	  zijn	  dat	  iemand	  die	  morfea	  heeft	  los	  daarvan	  
systemische	  sclerose	  ontwikkelt	  (dus	  twee	  aandoeningen	  heeft).	  
De	  kans	  daarop	  is	  echter	  zeer	  klein.	  
	  

Wat	  is	  er	  momenteel	  bekend	  
over	  de	  prognose	  bij	  
systemische	  sclerose?	  
Zijn	  er	  bepaalde	  factoren	  aan	  te	  
wijzen	  die	  tot	  bepaalde	  
prognoses	  leiden	  in	  termen	  van	  
percentages	  e.d.?	  

Het	  verloop	  van	  de	  aandoening	  is	  onvoorspelbaar	  en	  voor	  
iedereen	  verschillend.	  	  
De	  mate	  van	  huidbetrokkenheid	  is	  wel	  van	  belang.	  Er	  zijn	  twee	  
hoofdvormen:	  een	  gelimiteerde	  huidbetrokkenheid	  en	  een	  
diffuse	  huidbetrokkenheid.	  Bij	  de	  diffuse	  vorm	  verloopt	  de	  ziekte	  
meestal	  sneller	  en	  is	  er	  vaker	  sprake	  van	  orgaanbetrokkenheid.	  
Daardoor	  is	  er	  een	  grote	  kans	  op	  complicaties	  en	  dus	  een	  minder	  
gunstige	  prognose.	  	  
	  

Zijn	  er	  tips/aanbevelingen	  om	  
de	  oorzaak	  van	  systemische	  
sclerose	  aan	  te	  pakken,	  in	  
plaats	  van	  de	  symptomen	  te	  
onderdrukken?	  

De	  oorzaak	  van	  systemische	  sclerose	  (en	  auto-‐
immuunaandoeningen	  in	  zijn	  algemeenheid)	  is	  niet	  goed	  bekend.	  
En	  dus	  ook	  niet	  aan	  te	  pakken.	  
Hoewel	  je	  de	  ziekte	  niet	  zelf	  kunt	  beïnvloeden,	  kan	  je	  wel	  een	  
aantal	  dingen	  doen	  om	  de	  symptomen	  te	  beïnvloeden:	  	  

• adviezen	  t.a.v.	  voeding	  uitproberen	  om	  minder	  last	  van	  
zuurbranden	  te	  hebben	  

• niet	  roken	  om	  zo	  minder	  kans	  op	  digitale	  ulcera	  te	  
hebben	  en	  de	  aanvallen	  van	  het	  fenomeen	  van	  Raynaud	  
te	  verminderen	  

• gezonde	  voeding	  om	  je	  welbevinden	  te	  verbeteren	  
• zorgen	  voor	  een	  gezond	  lichaamsgewicht	  om	  je	  hart	  en	  

longen	  niet	  te	  overbelasten	  en	  	  
• voldoende	  beweging	  om	  je	  algemene	  fitheid	  te	  

bevorderen.	  
	  



Is	  longfibrose	  (vroeg)	  
aantoonbaar	  op	  een	  
thoraxfoto?	  

Een	  thorax	  foto	  is	  onvoldoende	  gevoelig	  om	  longfibrose	  aan	  te	  
tonen.	  Daarvoor	  is	  een	  zogeheten	  HRCT-‐scan	  van	  de	  longen	  
vereist.	  Een	  beginnende	  longfibrose	  is	  echter	  ook	  op	  een	  HRCT-‐
scan	  niet	  altijd	  zichtbaar.	  
	  

Is	  Lupus	  te	  genezen?	  
	  

Lupus	  is	  helaas	  niet	  te	  genezen.	  Wel	  zijn	  er	  periodes	  waarin	  de	  
ziekte	  erg	  actief	  is,	  afgewisseld	  door	  periodes	  waarin	  de	  ziekte	  
relatief	  ‘rustig’	  is.	  Er	  zijn	  ook	  mensen	  bij	  wie	  de	  klachten	  in	  de	  
loop	  der	  jaren	  minder	  worden.	  
	  

Heeft	  SLE	  bij	  Aziatische	  mensen	  
dezelfde	  uiting	  als	  bij	  niet-‐
Aziatische	  mensen	  of	  zijn	  daar	  
verschillen	  in?	  

Het	  is	  inderdaad	  zo	  dat	  SLE	  vaak	  een	  wat	  ernstiger	  beloop	  kan	  
hebben	  bij	  Aziatische	  mensen.	  	  
Wat	  daar	  aan	  ten	  grondslag	  ligt,	  is	  nog	  niet	  bekend.	  	  
	  

Zijn	  er	  redenen	  om	  een	  SLE-‐
patiënt	  GEEN	  Plaquenil	  
(hydroxychloroquine)	  voor	  te	  
schrijven?	  

Ja,	  soms	  zijn	  er	  redenen	  om	  geen	  Plaquenil	  voor	  te	  schrijven.	  
Bijvoorbeeld	  als	  het	  niet	  verdragen	  wordt	  of	  als	  het	  problemen	  
oplevert	  met	  de	  ogen	  (zeldzaam)	  of	  het	  hart	  (heel	  zeldzaam).	  
	  

Als	  de	  bloeduitslagen	  al	  jaren	  
goed	  zijn	  kun	  je	  dan	  stoppen	  
met	  Plaquenil?	  

Als	  je	  wilt	  stoppen	  met	  een	  therapie	  moet	  je	  dat	  met	  je	  
behandelaar	  bespreken.	  Vaak	  kan	  je	  wel	  een	  lagere	  dosering	  
gebruiken.	  Stoppen	  raad	  ik	  niet	  aan	  zonder	  overleg	  met	  je	  arts.	  
	  

Wat	  betekent	  leukopenie	  bij	  
SLE?	  

Leukopenie	  betekent	  dat	  iemand	  minder	  witte	  bloedcellen	  heeft	  
dan	  normaal.	  Daardoor	  ontstaat	  o.a.	  een	  verhoogd	  risico	  op	  
huidinfecties.	  	  
Patiënten	  met	  SLE	  hebben	  een	  verhoogde	  kans	  op	  leukopenie,	  
maar	  dat	  hoeft	  lang	  niet	  altijd	  tot	  problemen	  te	  leiden.	  
	  

Gebeurt	  het	  vaak	  na	  jarenlang	  
prednisongebruik,	  dat	  na	  het	  
minderen	  ervan	  (met	  de	  
bedoeling	  te	  gaan	  stoppen)	  de	  
bijnieren	  niet	  meer	  opnieuw	  
gaan	  werken,	  zodat	  je	  voor	  de	  
rest	  van	  je	  leven	  aan	  de	  
prednison	  moet?	  
	  

Dat	  gebeurt	  wel,	  maar	  hoe	  vaak	  is	  niet	  bekend.	  	  
Soms	  kan	  een	  endocrinoloog	  (specialist	  in	  hormonen)	  helpen	  om	  
dit	  te	  onderzoeken	  en	  eventueel	  een	  alternatief	  te	  bieden.	  

Ik	  heb	  APS	  en	  controle	  door	  
trombosedienst	  voor	  INR.	  Maar	  
moet	  je	  ook	  elke	  keer	  nog	  door	  
een	  arts	  gecontroleerd	  
worden?	  

Ja,	  dat	  zou	  ik	  wel	  adviseren.	  In	  ieder	  geval	  1	  maal	  per	  jaar,	  om	  
andere	  verschijnselen	  en	  complicaties	  vroeg	  op	  te	  sporen	  en	  als	  
dat	  mogelijk	  is	  te	  behandelen.	  

Ik	  heb	  al	  10	  jaar	  APS.	  Is	  
verstandig	  om	  van	  hematoloog	  
over	  te	  stappen	  naar	  een	  
reumatoloog	  ?	  

Dat	  is	  een	  lastige	  vraag.	  Als	  de	  behandelrelatie	  goed	  is,	  en	  er	  ook	  
naar	  andere	  dingen	  dan	  het	  bloed	  gekeken	  wordt	  dan	  is	  dat	  niet	  
per	  se	  nodig.	  



Heb	  je	  ook	  leefregels	  bij	  APS?	   Niet	  roken,	  gezond	  gewicht,	  gezond	  cholesterol	  (lees:	  alles	  om	  
het	  risico	  op	  hart	  en	  vaat	  ziekten	  te	  verkleinen).	  
Daarnaast	  moet	  je	  natuurlijk	  de	  regels	  volgen	  die	  gelden	  bij	  het	  
gebruik	  van	  antistolling.	  Zie	  daarvoor	  de	  adviezen	  van	  de	  
Trombosedienst	  of	  de	  folder	  over	  APS	  van	  de	  NVLE.	  
	  

Wat	  is	  het	  belangrijkste	  om	  te	  
eten	  met	  APS,	  of	  te	  laten?	  

Daar	  zijn	  geen	  specifieke	  adviezen	  over.	  Zorg	  wel	  voor	  gezonde	  en	  
gevarieerde	  voeding	  met	  ongeveer	  3x	  in	  de	  week	  groene	  
(vitamine	  K-‐bevattende)	  groenten.	  
Gezonde	  voeding,	  zo	  min	  mogelijk	  risicofactoren	  voor	  hart-‐	  en	  
vaatziekten	  en	  voldoende	  bewegen	  kunnen	  bijdragen	  aan	  een	  
beter	  beloop.	  
	  

Kan	  ik	  APS	  doorgeven	  aan	  mijn	  
zoon?	  

U	  kunt	  APS	  niet	  direct	  aan	  uw	  kind	  doorgeven.	  We	  weten	  wel	  dat	  
er	  een	  grotere	  kans	  is	  op	  auto-‐immuunziekten	  bij	  familieleden	  
van	  iemand	  met	  een	  auto-‐immuunziekte.	  
	  

Kun	  je	  APS	  of	  andere	  auto-‐
immuunziekten	  uitlokken?	  

Nee,	  maar	  ze	  kunnen	  wel	  samen	  voorkomen.	  

Wat	  is	  er	  bekend	  over	  witte	  
stof	  afwijkingen	  in	  de	  hersenen	  
door	  APS?	  	  
	  
Is	  er	  een	  behandeling	  voor,	  
naast	  bloedverdunning?	  

Deze	  kunnen	  ontstaan	  door	  trombose	  (stolsels)	  in	  de	  kleine	  
bloedvaatjes	  in	  de	  hersenen,	  maar	  mogelijk	  hebben	  de	  
antistoffen	  bij	  deze	  ziekte	  ook	  een	  direct	  effect	  op	  het	  
hersenweefsel.	  	  
Antistolling	  (bloedverdunning)	  is	  de	  belangrijkste	  behandeling	  en	  
heeft	  als	  doel	  meer	  stolsels	  te	  voorkómen.	  Andere	  medicijnen	  
voor	  APS	  moeten	  in	  overleg	  met	  een	  in	  APS	  gespecialiseerde	  arts	  
worden	  voorgeschreven.	  	  
Als	  u	  merkt	  dat	  u	  door	  de	  witte	  stof	  afwijkingen	  minder	  kunt	  dan	  
vroeger,	  dan	  zou	  u	  kunnen	  overleggen	  met	  uw	  behandelend	  arts	  
of	  u	  voor	  revalidatie	  in	  aanmerking	  komt.	  
	  

Hoe	  betrouwbaar	  is	  een	  COVID	  
19	  vaccinatie	  voor	  SLE	  
patiënten	  t.a.v.	  ontregeling	  
immuunsysteem?	  
	  

Vaccins	  voor	  COVID	  zijn	  nog	  in	  ontwikkeling.	  Daarom	  is	  nog	  niets	  
te	  zeggen	  over	  de	  betrouwbaarheid	  ervan.	  	  
In	  het	  algemeen	  wordt	  aanbevolen	  om	  patiënten	  met	  auto-‐
immuunziekten	  gewoon	  te	  vaccineren.	  

Kunt	  u	  mij	  misschien	  adviseren	  
of	  ik	  het	  Covid	  vaccin	  wel	  moet	  
gaan	  gebruiken	  als	  dit	  op	  de	  
markt	  komt,	  ik	  heb	  eigenlijk	  
geen	  vertrouwen	  in	  een	  vaccin	  
dat	  zo	  kort	  is	  getest	  

Ook	  voor	  een	  nieuw	  vaccin	  geldt	  dat	  de	  werkzaamheid	  en	  de	  
veiligheid	  in	  onderzoek	  aangetoond	  moeten	  zijn	  voor	  het	  
toegelaten	  wordt.	  De	  voordelen	  van	  vaccineren	  wegen	  altijd	  op	  
tegen	  de	  mogelijke	  risico’s.	  

Is	  het	  ook	  verstandig	  om	  de	  
pneumokokken	  vaccinatie	  te	  
halen	  als	  je	  vaak	  last	  hebt	  van	  
je	  longen?	  

Een	  pneumokokken	  vaccinatie	  wordt	  niet	  standaard	  geadviseerd	  
bij	  auto-‐immuunziekten.	  De	  huisarts	  bepaalt	  of	  je	  in	  een	  
risicogroep	  valt	  en	  kan	  zo	  nodig	  vaccinatie	  regelen.	  



Kunnen	  lichaamsvreemde	  
stoffen	  (zoals	  siliconen)	  auto-‐
immuunziekten	  veroorzaken	  of	  
verergeren?	  
	  

Hoe	  auto-‐immuunziekten	  precies	  ontstaan	  is	  niet	  bekend.	  
Aangenomen	  wordt	  dat	  er	  meerdere	  factoren	  een	  rol	  spelen,	  
waaronder	  genetische	  aanleg	  en	  externe	  factoren.	  	  
Mogelijk	  spelen	  ook	  lichaamsvreemde	  stoffen,	  zoals	  siliconen,	  
daarbij	  een	  rol.	  Of	  dat	  werkelijk	  zo	  is,	  en	  hoe	  groot	  die	  rol	  is,	  is	  
echter	  onbekend.	  
	  

Heeft	  calcinosis	  invloed	  op	  de	  
dichtheid	  van	  de	  botten?	  
En	  is	  bekend	  of	  
calciumtabletten	  invloed	  
hebben	  op	  de	  calcinosis?	  
	  

Nee,	  calcinose	  heeft	  geen	  invloed	  op	  het	  kalk	  gehalte	  van	  de	  
botten	  en	  ook	  de	  inname	  van	  kalk	  heeft	  er	  geen	  invloed	  op.	  

Zijn	  er	  onderzoeken	  bekend	  
met	  betrekking	  tot	  het	  gebruik	  
van	  CBD-‐olie	  bij	  (gelimiteerd	  
cutane)	  SSc?	  	  
	  

CBD-‐olie	  (cannabidiol	  olie)	  is	  een	  extract	  uit	  de	  hennep	  plant.	  	  
Het	  wordt	  o.a.	  aanbevolen	  bij	  chronische	  pijnklachten	  en	  tegen	  
bepaalde	  vormen	  van	  misselijkheid.	  	  
Er	  is	  geen	  onderzoek	  gedaan	  naar	  het	  effect	  bij	  mensen	  met	  
systemische	  sclerose.	  	  
	  

Vragen	  over	  alternatieve	  
behandelingen,	  natuurlijk	  
geneesmiddelen,	  speciale	  
diëten,	  voedingssupplementen,	  
etc.	  

Voor	  al	  deze	  zaken	  geldt	  dat	  werkzaamheid	  daarvan	  niet	  is	  
aangetoond,	  of	  zelfs	  niet	  onderzocht.	  	  
Dat	  neemt	  niet	  weg	  dat	  sommige	  mensen	  zeggen	  zich	  er	  beter	  bij	  
te	  voelen.	  	  Het	  is	  echter	  niet	  mogelijk	  hier	  een	  algemeen	  advies	  in	  
te	  geven.	  	  
Een	  supplement	  met	  multivitaminen	  is	  wel	  aan	  te	  raden.	  
	  

Kan	  'marmerhuid'	  op	  armen	  
benen	  voeten	  ook	  een	  vorm	  
van	  livedo	  zijn?	  

Ja,	  soms	  wordt	  dat	  marmerhuid	  genoemd.	  

Kunt	  u	  later	  nog	  iets	  vertellen	  
over	  CVID.	  	  
Zijn	  er	  raak	  vlakken?	  

Mensen	  met	  CVID	  (=	  common	  variable	  immuno	  deficiency	  –	  een	  
aandoening	  van	  het	  afweersysteem)	  hebben	  geregeld	  last	  van	  
infecties.	  CVID	  wordt	  veroorzaakt	  door	  een	  probleem	  in	  het	  
maken	  van	  antistoffen	  tegen	  virussen	  en	  bacteriën.	  	  
Mensen	  met	  CVID	  hebben	  bovendien	  een	  verhoogde	  kans	  dat	  de	  
afweer	  zich	  tegen	  het	  eigen	  lichaam	  richt,	  waardoor	  ze	  hogere	  
kans	  hebben	  om	  een	  auto-‐immuunziekte	  te	  krijgen.	  Waardoor	  
dat	  komt	  is	  nog	  niet	  duidelijk.	  
	  

	  	  

	   	  
Verpleegkundige	  vragen	  
	  

	  

Ik	  heb	  veel	  last	  van	  pitting	  
scars.	  Is	  daar	  een	  oplossing	  
voor?	  	  
	  
	  

Blootstelling	  aan	  kou	  en	  roken	  verminderen	  de	  doorbloeding	  en	  
moet	  je	  dus	  zien	  te	  vermijden.	  Vette	  crèmes	  en	  zalven	  kunnen	  
helpen	  om	  de	  huid	  soepel	  te	  houden.	  	  
Aan	  pitting	  scars	  zelf	  kun	  je	  niet	  veel	  doen.	  Goede	  verzorging	  van	  
de	  huid	  zoals	  hierboven	  omschreven	  is	  belangrijk.	  Daarmee	  kun	  je	  



	  
	  
Ik	  ben	  op	  zoek	  naar	  een	  soort	  
van	  beschermhoesje	  om	  de	  
vinger.	  Zijn	  er	  tips?	  

verdere	  problemen	  voorkomen.	  
	  
De	  ergotherapeut	  in	  het	  ziekenhuis	  kan	  beschermhoesjes	  maken.	  
Ook	  kun	  je	  een	  handtherapeut	  in	  	  een	  handencentrum	  kunnen	  
raadplegen.	  
	  

Hoe	  om	  te	  gaan	  met	  zonlicht	  
als	  je	  sclerodermie	  hebt?	  

Voor	  mensen	  met	  sclerodermie	  gelden	  de	  algemene	  richtlijnen	  
voor	  zonbescherming:	  felle	  zon	  vermijden	  en	  de	  huid	  beschermen	  
met	  een	  zonnebrandcrème	  met	  hoge	  beschermingsfactor.	  Voor	  
praktische	  tips,	  zie:	  	  
https://www.nvle.org/ziektebeelden/sle/bescherming-‐tegen-‐
zonlicht/bescherming-‐tegen-‐de-‐zon/	  	  
	  

Hoe	  ga	  je	  om	  met	  
darmproblemen	  d.w.z.	  
ongewild	  verlies	  van	  
ontlasting?	  Dit	  geeft	  veel	  
dagelijkse	  ongemakken	  en	  
onzekerheid.	  	  	  
	  

Bekkenbodemtherapie	  kan	  verbetering	  van	  klachten	  geven	  en	  is	  
zeker	  aan	  te	  raden.	  	  
Mochten	  klachten	  toch	  aanhouden,	  dan	  is	  dragen	  van	  
incontinentiemateriaal	  aan	  te	  raden.	  Ook	  gebruik	  van	  anale	  
tampons	  is	  een	  mogelijkheid.	  

Hoe	  is	  vergoeding	  van	  
fysiotherapie	  geregeld	  voor	  
mensen	  met	  auto-‐
immuunaandoeningen?	  

Iedereen	  met	  een	  auto-‐immuunaandoening	  heeft	  in	  principe	  recht	  
op	  volledige	  vergoeding	  van	  fysiotherapie	  vanaf	  de	  21ste	  
behandeling.	  	  
Heb	  je	  een	  aanvullende	  verzekering	  dan	  zal	  je	  zorgverzekeraar	  ook	  
(een	  deel	  van)	  de	  eerste	  20	  behandelingen	  vergoeden.	  Wat	  
vergoed	  wordt	  verschilt	  per	  verzekeraar.	  
Verder	  is	  van	  belang	  dat	  fysiotherapie	  meeloopt	  in	  de	  eigen	  risico	  
regeling.	  
	  
Vergoeding	  van	  fysiotherapie	  kan	  problemen	  opleveren.	  Dat	  komt	  
omdat	  vergoeding	  vooraf	  aangevraagd	  moet	  worden	  bij	  de	  
zorgverzekeraar	  met	  als	  de	  omschrijving	  ‘collageenziekte’.	  	  
Als	  een	  ander	  omschrijving	  (bijv.	  sclerodermie	  of	  SLE)	  gebruikt	  
wordt	  kan	  de	  zorgverzekeraar	  de	  aanvraag	  afwijzen.	  	  	  
	  
Aanvragen	  van	  vergoeding	  
Er	  zijn	  meerdere	  wegen	  te	  bewandelen	  maar	  de	  meest	  trefzekere	  is	  
een	  verwijzing	  te	  vragen	  van	  de	  behandelend	  specialist	  met	  daarop	  
de	  vermelding:	  collageenziekte.	  	  
Daarmee	  ga	  je	  naar	  de	  fysiotherapeut	  van	  je	  keuze	  die	  vervolgens	  
een	  machtiging	  aanvraagt	  bij	  de	  zorgverzekeraar	  (let	  wel	  op	  dat	  je	  
fysiotherapeut	  gecontracteerd	  is	  door	  je	  zorgverzekeraar!).	  	  
Deze	  machtiging	  moet	  na	  2	  of	  3	  jaar	  verlengd	  worden.	  Dat	  kan	  de	  
fysiotherapeut	  voor	  je	  doen.	  
	  
Toelichting	  wettelijke	  regeling	  en	  rol	  van	  de	  zorgverzekeraar	  
In	  deze	  toelichting	  leggen	  wij	  uit	  hoe	  vergoeding	  van	  fysiotherapie	  



wettelijk	  geregeld	  is	  en	  	  welke	  rol	  de	  zorgverzekeraar	  speelt.	  Meer	  
informatie	  vind	  je	  op	  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-‐
en-‐antwoord/is-‐fysiotherapie-‐opgenomen-‐in-‐het-‐basispakket	  .	  	  
	  
In	  het	  basispakket	  is	  vastgelegd	  dat	  mensen	  met	  een	  chronische	  
aandoening	  recht	  hebben	  op	  volledige	  vergoeding	  van	  
fysiotherapie	  vanaf	  de	  21ste	  behandeling.	  De	  eerste	  20	  
behandelingen	  betaal	  je	  dus	  zelf	  (tenzij	  je	  een	  aanvullende	  
verzekering	  hebt	  –	  zie	  verderop).	  
	  
De	  overheid	  heeft	  een	  lijst	  opgesteld	  van	  chronische	  aandoeningen	  
die	  in	  aanmerking	  komen	  voor	  vergoeding.	  	  
Fysiotherapeuten	  moeten	  voor	  zij	  een	  langdurige	  behandeling	  
starten	  een	  machtiging	  aanvragen	  bij	  de	  zorgverzekeraar	  met	  een	  
omschrijving	  van	  de	  aandoening.	  De	  zorgverzekeraar	  controleert	  of	  
deze	  aandoening	  op	  de	  lijst	  staat	  en	  geeft	  vervolgens	  een	  
machtiging	  af.	  Onze	  aandoeningen	  vallen	  onder	  de	  algemene	  
omschrijving	  ‘collageen	  ziekten’.	  Gebruikt	  de	  fysiotherapeut	  in	  zijn	  
aanvraag	  een	  andere	  omschrijving	  (zoals	  SLE,	  APS,	  MCTD	  of	  
sclerodermie),	  dan	  zal	  de	  zorgverzekeraar	  dat	  mogelijk	  niet	  
herkennen	  als	  ‘collageenziekte’	  en	  het	  verzoek	  afwijzen.	  
	  
In	  het	  basispakket	  worden	  de	  eerste	  20	  behandeling	  niet	  vergoed.	  
Maar	  als	  je	  een	  aanvullende	  verzekering	  hebt,	  dan	  zal	  je	  
zorgverzekeraar	  ook	  (een	  deel	  van)	  de	  eerste	  20	  behandelingen	  
betalen.	  Wat	  vergoed	  wordt	  verschilt	  echter	  per	  verzekeraar	  en	  
gekozen	  aanvullende	  verzekering.	  Je	  zorgverzekeraar	  of	  je	  
fysiotherapeut	  kan	  je	  vertellen	  wat	  jouw	  verzekering	  aanvullend	  
vergoedt.	  	  
	  
Tot	  slot	  is	  van	  belang	  dat	  fysiotherapie	  valt	  onder	  de	  eigen	  risico	  
regeling.	  Als	  je	  het	  eigen	  risico	  nog	  niet	  volgemaakt	  hebt,	  betaal	  je	  
dus	  zelf	  je	  fysiotherapie	  tot	  de	  €	  385,-‐	  bereikt	  is.	  	  
	  

Moet	  je	  ieder	  jaar	  een	  nieuwe	  
machtiging	  hebben	  voor	  
zilverhandschoentjes?	  	  
	  

Een	  machtiging	  geldt	  voor	  12	  maanden.	  Je	  moet	  dus	  elk	  jaar	  een	  
nieuwe	  aanvraag	  doen	  via	  je	  behandelend	  specialist	  of	  huisarts.	  	  
Op	  de	  website	  van	  de	  fabrikant	  kunt	  je	  hiervoor	  een	  speciaal	  
‘receptformulier’	  downloaden.	  	  
Op	  dezelfde	  pagina	  vind	  je	  ook	  de	  vergoedingsregelingen	  van	  de	  
verschillende	  zorgverzekeraars.	  
[zie	  www.skafit.nl/Vergoedingen	  en	  klik	  in	  de	  tekst	  op	  
receptformulier.]	  
	  

	  


