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NIEUWSBRIEF 
In deze nieuwsbrief maakt u kennis met arts-onderzoeker 

Fazira Kasiem , leest u over de start van een 

patiëntenpanel en welke toekomstplannen we hebben 

voor het DEPAR onderzoek.   

 
Fazira Kasiem, arts-onderzoeker DEPAR onderzoek in het 

Erasmus MC. 

Mijn naam is Fazira Kasiem en ik ben sinds eind 2018 als arts-

onderzoeker betrokken bij DEPAR, waar ik mijn promotie onderzoek 

doe. Ik ben voornamelijk geïnteresseerd in de rol van psoriasis 

binnen artritis psoriatica en de invloed daarvan op kwaliteit van 

leven en ziektematen. In de loop der jaren hebben we als team 

heel veel mooie data verzameld, waar we erg veel mee kunnen. Ik 

ben u hier dan ook ontzettend dankbaar voor. Mede door uw inzet 

zijn we al tot vele inzichten gekomen en kunnen we hopelijk 

patiënten met artritis psoriatica in de toekomst nog beter helpen.  

 

Inmiddels hebben ruim 700 patiënten vragenlijsten beantwoord 

voor het DEPAR onderzoek. Mede dankzij uw hulp heb ik als arts-

onderzoeker een artikel kunnen schrijven over vroege klinische 

kenmerken bij patiënten die in de vroege fase van artritis psoriatica 

zijn gediagnosticeerd. Uit ons onderzoek is gebleken dat de meeste 

patiënten zich in de vroege fase van artritis psoriatica presenteren 

met een oligo-artritis. Dit wil zeggen dat patiënten zich presenteren 

met 2, 3 of 4 gezwollen gewrichten bij de reumatoloog. Uit ons 

onderzoek is verder gebleken dat klachten van artritis psoriatica 

een invloed hebben op de kwaliteit van leven en de productiviteit 

van onze patiënten. 

 

Patiënten panel 

Om ons onderzoek te verbeteren zijn op zoek naar de 

meningen van de DEPAR patiënten. We zouden graag 

van gedachten wisselen over, hoe jullie denken over 

artritis psoriatica. Welk aspect van de ziekte houdt jullie 

bezig? Wat zouden we uit moeten zoek? Maar ook hoe 

kunnen we de uitvoering van het DEPAR onderzoek 

verbeteren? 

Kortom genoeg onderwerpen om het over te hebben. 

Als u het interessant, leuk of belangrijk vindt, dan 

nodigen wij u graag uit voor een patiënten panel. 

Voor informatie hierover kunt u mailen naar: 

depar@erasmusmc.nl 

 

 

 

 

 

DEPAR, wat gaan we doen het komend jaar?  
We hopen voor het eerst in onze geschiedenis een patiënten dag te organiseren. Door 

covid-19 zal deze eerste keer een online avond worden op woensdag 10 Maart. In 2022 

hopen we een echte fysieke DEPAR dag voor jullie organiseren. 

Wetenschappelijk hebben we plannen om de verzamelde gegeven te bestuderen. In 

de behandeling van artritis psoriatica  is er  een verschil in ziekteactiviteit, maar ook in 

medicatie gebruikt.  De verklaring hiervoor is momenteel nog niet helder wij  hopen in de 

loop van de komende jaar hier een beter idee over te krijgen met gebruik van de DEPAR 

data. We gaan ook verder onderzoeken, wat het belang is van huid betrokkenheid 

(psoriasis)  in artritis psoriatica. Tot slot gaan we ons concentreren op de lange termijn 

uitkomsten van artritis psoriatica en willen we onderzoeken of we kunnen voorspellen wie 

er goed gaat reageren op medicatie. 

Tot slot loopt er een hele mooie geneesmiddelen studie STAMP waarbij twee 

verschillende behandeld strategie naast elkaar bekeken worden. Wij hopen hiermee 

aan te tonen dat mogelijk met een grote hamer in het begin slaan effectiever is dan 

laag starten en rustig op te bouwen.  
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