
Sclerodermie/CTD en COVID-19 

Hartelijk dank voor uw interesse in de webinar over COVID-19 en Sclerodermie/CTD, die heeft 

plaatsgevonden op 29 juni. U kunt de webinar terugkijken via: 

https://www.lumc.nl/org/reumatologie/research/1203010253123522/WebCorVirSclMCTD/ 

Veel van uw vragen werden al in de webinar besproken, echter zijn er een aantal vragen niet aan 

bod gekomen door tijdgebrek.  

Deze vragen proberen wij in dit bestand zo goed mogelijk voor u te beantwoorden. 

• Als je hart betrokkenheid bij sclerodermie hebt, heb je dan ook meer risico op besmetting 

en/of een ernstiger beloop? 

Op dit moment lijkt het er niet direct op dat patiënten met systemische sclerose een 

verhoogd risico op besmetting hebben. Uit de gegevens die tot nu toe bekend zijn over 

COVID-19 blijkt wel dat mensen met een hartaandoening die COVID-19 krijgen een grotere 

kans hebben op een ernstig verloop van de infectie. 

 

• Wat is de prognose als ik corona krijg? Ik ben 72, met sclerodermie en ernstige longfibrose 

en ik slik mycofenolzuur. 

Een exacte prognose kunnen we helaas niet geven. In verband met uw ernstige longfibrose 

heeft u een risico dat de ziekte dat als u besmet raakt, de ziekte COVID-19 ernstiger kan 

verlopen. Het gebruik van medicatie lijkt op dit moment niet veel invloed te hebben op de 

prognose, echter wordt dit nog verder uitgezocht. 

 

• Kan je op vakantie gaan en met het vliegtuig? Hoe kan ik als risicopatient veilig het vliegtuig 

in of beter helemaal niet? 

We adviseren om de RIVM richtlijn te volgen. De luchtcirculatie in vliegtuigen is goed, echter 

wil dat niet meteen zeggen dat er helemaal geen risico op besmetting is. Pas goed op jezelf, 

hou afstand waar mogelijk en draag een mondkapje. Daarnaast is het altijd verstandig om 

nog de reisadviezen van buitenlandse zaken te controleren voor u op reis gaat. 

 

• Waarom worden sclerodermie patiënten die corona gehad hebben niet getest op de 

antistoffen? Dit zou ons een veiliger gevoel kunnen geven. 

Als u mogelijk COVID-19 heeft gehad, kan uw arts besluiten om antistoffen te bepalen om 

meer zekerheid daarover te verkrijgen. Omdat op dit moment de waarde van deze 

antistoffen nog niet volledig duidelijk is, wordt dit niet op grote schaal gedaan of 

aangeraden. Het is bijvoorbeeld nog onduidelijk hoe goed deze antistoffen beschermen tegen 

een nieuwe infectie met SARS-CoV2. De sneltesten die op internet worden aangeboden door 

commerciële partijen zijn niet betrouwbaar.  

 

• Hoe is de kennis van sclerodermie/CTD in vakantielanden bij een ziekenhuis bezoek? 

Dit is erg afhankelijk van de plaats en het ziekenhuis. In de grote Europese ziekenhuizen is de 

kennis van sclerodermie/CTD over het algemeen vergelijkbaar met Nederland. Komt u in 

kleinere ziekenhuizen, dan is de kans aanwezig dat er geen expertise voor sclerodermie/ CTD 

aanwezig is. Als u op vakantie gaat, kunt u uw behandelend arts altijd vragen om een korte 

medische brief (in het Engels) te maken die u mee kunt nemen.  

 

https://www.lumc.nl/org/reumatologie/research/1203010253123522/WebCorVirSclMCTD/


• Ik werk als leerkracht in een groep kleuters. Deze kleuters mogen, volgens de nieuwe RIVM 

versoepelingen tot 6 jaar met verkoudheidsklachten op school komen. Tijdens mijn werk kan 

ik geen afstand houden met deze leerlingen, dat is onmogelijk. Ik draag ook geen mondkapje 

tijdens mijn werk omdat ik de hele dag moet praten. Wel heb ik zoveel mogelijk afstand van 

mijn collega's. En geen contact met ouders.  

In april heb ik een CT scan gehad en daaruit bleek dat mijn longen in goede conditie zijn, er is 

geen fibrose. Mijn longfunctietest laat een milde zuurstofopname afwijking zien. In augustus 

wordt ik opnieuw getest. In principe heb ik vertrouwen in mijn lichaam en denk ik dat ik 

prima voor de klas kan. De laatste versoepeling van het RIVM dat kinderen tot 6 jaar met 

klachten naar school mogen, heeft bij mij voor wat onrust gezorgd. Denken jullie dat ik 

hierdoor in mijn werk een groter risico loop om besmet te raken? Of valt dit mee en is dit in 

verhouding tot ieder ander?  

Deze richtlijnen zijn aangepast omdat bleek dat de kans op besmetting door kinderen erg 

laag is. De meeste verspreiding vindt plaats onder volwassenen en van volwassen 

familielieden naar kinderen. Verspreiding van corona onder kinderen of van kinderen naar 

volwassenen komt veel minder vaak voor. Tot op heden zijn er geen aanwijzingen dat 

patiënten met systemische sclerose / CTD sneller besmet kunnen raken. In principe loopt u 

net zoveel kans als andere leerkrachten op een besmetting. Om eventuele verspreiding 

tussen u en uw collega’s te voorkomen, is het wel van belang de maatregelen van het RIVM 

op te volgen, zoals goede hygiëne en afstand houden tot elkaar. 

 

• Ik vrees voor de wintermaanden. Ik houd dan in mijn klas met kleuters alle ramen en 

roosters potdicht tegen de tocht om mijn raynaud aanvallen zoveel mogelijk te beperken, 

maar het advies is alles goed te ventileren. Dat wordt echt te koud. Hoe kan ik hier mee 

omgaan? Ook wanneer de tweede coronagolf op komt? 

Het klopt dat een goede ventilatie belangrijk is, maar soms is het natuurlijk lastig. Als u door 

de kou uw werk niet meer goed uit kan voeren is dat ook niet de bedoeling. Op dit moment 

weten we nog niet hoe het er in de winter uit gaat zien en of er een tweede golf komt. We 

snappen goed dat u daar nu al over nadenkt, maar zouden u willen aanraden daar zich nu 

niet al te veel zorgen over maken. Ten eerste omdat het niet zeker is of er een tweede golf 

komt. Ten tweede omdat tot nu toe blijkt dat kinderen het virus nauwelijks lijken te 

verspreiden naar volwassenen. Mocht er zich toch zo’n situatie voordoen aankomende 

winter, dan kan u op dat moment medisch advies inwinnen bij uw eigen arts en bedrijfsarts 

wat het beste is voor u. 

 

• Is het mogelijk, wanneer ik toch eind dit jaar voor de jaarlijkse controle op het zorgpad moet 

komen en ik daar uitgebreid wordt geprikt, dat ik ook op eventuele antistoffen geprikt zou 

kunnen worden?  

Het is mogelijk om op antistoffen tegen SARS-COV2 getest te worden. Omdat de betekenis 

van het hebben van deze antistoffen onduidelijk is – we weten niet hoe goed en lang ze 

beschermen-  wordt dit alleen in specifieke gevallen, en na overleg met dr De Vries-Bouwstra 

gedaan. 


