
	  
Ziektecriteria	  voor	  de	  diagnose	  SLE	  	  (1982)	  
	  

1.	  Vlindervormig	  erytheem	  

Vlindervormige	  roodheid	  op	  neusrug	  en	  wangen.	  Kan	  ook	  éénzijdig	  zijn.	  

	  

2.	  Discoïde	  lupus	  

verheven	  rode	  plekken	  op	  de	  huid,	  soms	  schilferend,	  eventueel	  gepaard	  gaande	  met	  	  

littekenvorming.	  Kunnen	  overal	  op	  het	  lichaam	  aanwezig	  zijn.	  

	   	  

3.	  Zonlichtovergevoeligheid	  

Ongebruikelijke	  uitslag	  van	  de	  zonbeschenen	  huid	  en	  eventueel	  weer	  actief	  worden	  dan	  	  

wel	  verergeren	  van	  de	  SLE.	  

	  

4.	  Zweertjes	  

In	  de	  mond-‐keel-‐neus	  holte.	  Meestal	  niet	  pijnlijk.	  

	  

5.	  Gewrichten	  

Ontstekingen	  in	  	  twee	  of	  meer	  perifere	  gewrichten,	  gekenmerkt	  door	  pijn,	  zwelling,	  of	  	  

vocht	  in	  het	  gewricht.	  	  

	  

6.	  Pleuritis	  of	  pericarditis	  	  

Ontsteking	  van	  het	  borstvlies	  of	  van	  het	  hartzakje	  

	  

7.	  Nierafwijkingen	  

Eiwit	  in	  de	  urine,	  meer	  dan	  een	  ½	  gram	  per	  dag,	  celcilinders	  inde	  urine	  	  

	  

8.	  Stoornissen	  van	  het	  zenuwstelsel	  

Toevallen	  of	  psychosen;	  hierbij	  kunnen	  toevallen	  ontstaan	  of	  vervreemding	  van	  jezelf.	  

Vooral	  dit	  laatste	  is	  moeilijk	  duidelijk	  te	  maken	  aan	  de	  buitenwereld.	  

	  

9.	  Stoornissen	  in	  het	  bloedsysteem	  

Hemolytische	  anemie;	  bloedarmoede	  tgv	  afbraak	  van	  rode	  bloedcellen	  

Leukopenie;	  tekort	  aan	  witte	  bloedlichaampjes	  

Trombocytopenie:	  tekort	  aan	  bloedplaatjes	  

	  

10.	  Abnormale	  antistoffen	  in	  het	  bloed	  (zgn:	  LE	  antistoffen)	  met	  name	  tegen	  speciale	  	  

bestanddelen	  van	  celkernen,	  bijv.	  DNA,	  Sm,	  SS-‐A,	  SS-‐B,	  positieve	  LE	  	  celtest	  	  of	  vals	  	  

positieve	  lues	  reacties.	  

	  

11.	  Antistoffen	  tegen	  kernen	  van	  cellen	  (zogenaamde	  ANA,	  met	  een	  titer	  van	  >	  1:160)	  

	  

De	  ziektecriteria	  hebben	  een	  	  sensitiviteit	  van	  93%	  en	  een	  specificiteit	  van	  90%.	  

Diagnose	  SLE	  :	  4	  of	  meer	  van	  de	  11	  criteria	  

Bij	  niet	  voldoen	  aan	  de	  criteria	  is	  SLE	  echter	  niet	  uitgesloten	  

	  

	  


