
Met de UPSIDE-studie onderzoeken we twee behandelstrategieën bij vroege diffuse cutane systemische sclerose (dcSSc): direct 
stamceltransplantatie of eerst afweeronderdrukkende behandeling. Deze infographic geeft weer welke stappen u bij deelname 
doorloopt en hoe de behandeling eruitziet.

Wilt u deelnemen aan de UPSIDE-studie?

U ontvangt informatie van de:

Reumatoloog Onderzoeksverpleegkundige Stamceltransplantatieverpleegkundige

U heeft de volgende behandeling 
toegewezen gekregen:

Behandeling A
Stamceltransplantatie

Behandeling B
Afweeronderdrukkende medicatie

Uw behandeling

Screening op polikliniek

Bloedonderzoek:
bloedbeeld, nierfunctie, 
leverfunctie, virusserologie, urine

Longen:
longfunctie en longscan

Hart:
echo, holter (recorder voor hartritme), 
MRI en rechts katheterisatie

We besluiten of u kunt deelnemen. Indien screening goed is:
inclusie en starten lotingsprocedure 
behandeling A of B.

Toewijzing behandeling A of B.

Uitslag screening
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Wilt u deelnemen aan de UPSIDE-studie?

Controles

De studiemetingen die we op deze momenten doen zijn:

Einde van de studie

De controles voor deze studie 
vallen zo veel mogelijk samen 
met de controles die u al hebt.

huidscore- en handfunctie meting
Elke 3 maanden

Eind van de studie is vijf 
jaar na start deelname

De eerste twee jaar is dit elke 
drie maanden. 

nagelriemcapillaroscopie
Elke 6 maanden

Daarna in ieder geval jaarlijks.

online vragenlijsten
Elke 6 maanden

Mogelijkheden bij falen behandeling 

Mocht de behandeling niet aanslaan en 
uw situatie verslechteren dan komt u in 
aanmerking voor het andere behandeltraject. 
Zo krijgt u de zorg die u nodig hebt. 

Patiënt behandeling A krijgt 
dan de afweeronderdrukkende 
behandeling.

Patiënt behandeling B krijgt dan 
alsnog een stamceltransplantatie.
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Behandeling A: 
Stamceltransplantatie

Afspraak bij de hematoloog

Cyclofosfamide infuus
4 dagen

Cyclofosfamide infuus
1 dag

ATG infuus
3 dagen

Oogsten van stamcellen
1-2 dagen

Infuus met stamcellen
1 dag

Dagelijkse injectie groeifactoren
5 dagen – 11 spuitjes

Na uitrijping van de 
stamcellen naar huis
2 weken na toediening

Bloedonderzoek Echo hart Herstel

Mobilisatie (opname van ongeveer 2 weken)

Herstel en controles (3-4 weken)

Conditionering en stamcel reinfusie (opname van 2-4 weken)

Natraject (1 jaar)

Bloedonderzoek
2-wekelijks de eerste 3 maanden, daarna maandelijks

Antibiotica
Gemiddeld een jaar

Opname op afdeling hematologie.
Ongeveer 2 weken

3



Behandeling B: 
Cyclofosfamide infuus gevolgd door MMF (mycofenolaat mofetil tabletten)

Eerste jaar: Cyclofosfamide infusen

Tweede jaar: MMF behandeling (minimaal 1 jaar)

MMF tabletten
Dagelijks drie tot maximaal zes tabletten

Cyclofosfamide infuus
1 dag op dagbehandeling elke maand

Bloedonderzoek
Elke maand de eerste 3 maanden, daarna driemaandelijks

Bloedonderzoek
2 weken na infuus
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