
 

Onderwerp: Deelnemers gezocht voor de UPSIDE studie in diffuse cutane 

systemische sclerose  

 

 

Geachte collega,  

 

Diffuse cutane systemische sclerose (dcSSc) leidt ondanks conventioneel immunosuppressieve 

behandeling, nog te vaak tot ernstige orgaanschade en vroegtijdig overlijden. In veel gevallen ontstaat 

al binnen één jaar na de eerste symptomen orgaanschade.  

 

De gerandomiseerde UPSIDE studie hoopt meer inzicht te krijgen in de beste behandelstrategie voor 

patiënten met vroege progressieve dcSSc. We willen deze behandelingen vroeg toepassen omdat we 

denken dat we op die manier irreversibele orgaanschade kunnen voorkomen!  

 

In de UPSIDE studie worden twee behandelstrategieën vergeleken:   

1. vroege remissie-inductie met autologe stamceltransplantatie (SCT)  

2. vroege remissie-inductie met intraveneus cyclofosfamide gevolgd door onderhoudsbehandeling met 

MMF, zo nodig gevolgd door SCT. 

 

Deelnemers gezocht!  

We werken graag met u samen om de zorg voor deze ernstig zieke patiënten te verbeteren en deze 

studie tot een succes te maken.  

 

Patiënten bij wie u een nieuwe diagnose systemische sclerose stelt, en waarbij u verdenking heeft op 

een mogelijk progressief beloop (risicofactoren: man, recent nieuw Raynaud en kort daarna al 

huidverstrakking, anti-Scl 70 antistoffen, ILD beeld) zouden in aanmerking kunnen komen voor 

deelname aan de UPSIDE studie.  

Graag willen we u vragen om deze patiënten vroeg in het ziektebeloop door te sturen naar een van de 

studiecentra voor korte medebeoordeling. Uiteraard is telefonisch overleg met een van de betrokken 

artsen altijd mogelijk.  

De UPSIDE studie is momenteel open voor inclusie in het LUMC, Amsterdam UMC (locatie VUmc) en 

het UMC Utrecht. We verwachten dat het RadboudUMC en andere centra in Europa later zullen 

aansluiten.  

 

Vragen over samenwerking, verwijzingen of deelname aan het maandelijks (online) transplantatie 

overleg kunnen gestuurd worden naar: upsidestudie@umcutrecht.nl   

 

Meer informatie is te vinden op www.upsidetrial.com / clinical trials.gov (NCT04464434) 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Julia Spierings, Jeska de Vries-Bouwstra, Madelon Vonk, Alexandre Voskuyl en Jaap van Laar  

 

 

Bijlage: 1. Infographic UPSIDE studie,  

Bijlage: 2. Folder behandelkeuzes vroege dcSSc 
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