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Inleiding

Tot de systeemziekten worden klassiek de zogenaamde
chronische inflammatoire bindweefselziekten gerekend,
zoals lupus erythematodes (LE), sclerodermie, derma-
tomyositis (DM)/polymyositis, de ziekte van Sjögren en
de verschillende systeemvasculitiden. Deze aandoenigen
kunnen gepaard gaan met uiteenlopende huidletsels.
Bij sommige patiënten zijn deze huidafwijkingen het
enige, of alleszins het opvallendste teken van hun ziekte;
het klinisch herkennen ervan en eventueel verder histo-
pathologisch typeren zijn dan ook essentieel voor de
diagnostiek. De waaier van al de mogelijke huidafwij-
kingen bij deze heterogene groep van systeemziekten is
zeer breed en omvat zowel heel typische als atypische
beelden (1, 2).

In dit beknopte overzichtsartikel worden vooral de
meest voorkomende en de meest typische huidletsels
beschreven die voorkomen bij LE, DM, sclerodermie en
verschillende vasculitiden. Voor uitgebreidere bespre-
kingen en meer illustraties wordt verwezen naar recente
reviews over de afzonderlijke pathologieën.

Lupus erythematodes

De huidletsels bij LE worden verdeeld in 2 grote groe-
pen: de specifieke letsels met een karakteristiek histo-
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Samenvatting

Systeemziekten tasten per definitie verschillende organen aan en hebben vaak ook een weerslag op de huid.
Voor de patiënt hebben de huidletsels dikwijls een belangrijke impact op de levenskwaliteit (jeuk, branderig-
heid, pijn, esthetisch storend). Voor de artsen kunnen deze huidletsels een belangrijke aanwijzing beteke-
nen bij het stellen van de uiteindelijke diagnose. De huid is inderdaad een eenvoudig te observeren en te
biopteren orgaan en de klinische en histopathologische beelden kunnen zeer karakteristiek zijn en daardoor
van grote diagnostische waarde.

In dit overzicht worden de belangrijkste huidafwijkingen beschreven en geïllustreerd die voorkomen bij lupus
erythematodes, dermatomyositis en systeemsclerose en wordt een praktische diagnostische aanpak voor-
gesteld bij vermoeden van cutane vasculitisletsels.
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patologisch beeld en de niet-specifieke letsels die kunnen
voorkomen bij LE, maar ook bij andere aandoeningen
(tabel 1) (1-3). De histopathologie van de specifieke LE-
letsels wordt voornamelijk gekenmerkt door een zoge-
naamde interfasedermatitis waarbij de pathologie zich
afspeelt aan de overgang van de dermis naar de epider-
mis met aanwezigheid van een lymfohistiocytair infil-
traat, beschadiging van de basale keratinocyten met
vacuolisatie en mogelijke verdikking van de basale
membraan. Andere histopatologische kenmerken zijn
een verschillende graad van hyperkeratose, epidermale
atrofie, perivasculair, perifolliculair en soms ook diep
dermaal gelegen lymfohistiocytair infiltraat.

Immunohistochemische kleuringen kunnen een band-
vormige depositie van immunoglobulinen en complement-
factoren aantonen op de dermo-epidermale junctie. Dit
laatste wordt de lupusband genoemd. De aanwezigheid
van een dergelijke lupusband is een belangrijk bijko-
mend argument voor de diagnose van lupus, doch sluit
een negatief immunohistochemisch resultaat een lupus
niet uit (4).

De specifieke LE-huidletsels worden verder onder-
verdeeld in 3 klinische subtypen: acute cutane LE (ACLE),
subacute cutane LE (SCLE) en chronische cutane LE
(CCLE) (tabel 1). Patiënten met deze specifieke huid-
afwijkingen kunnen in verschillende mate systeemaan-
tasting hebben, gaande van frequente en meestal actieve
onderliggende systeemlupus bij ACLE, milde systeem-
ziekte bij SCLE tot geen enkele systeemaantasting bij de
gelokaliseerde CCLE (1-3).

Acute cutane lupus erythematodes

De typische klinische presentatie van een ACLE is het
zogenaamde vlindererytheem in het gelaat met een



TABEL 1

Subtypen van cutane lupus erythematodes (LE).

1. Specifieke LE-huidletsels (met histologische interfasedermatitis)
A. Acute cutane LE

Gelokaliseerde (vlindererytheem)
Gegeneraliseerde

B. Subacute cutane LE
Annulaire vorm
Papulosquameuze vorm

C. Chronische cutane LE
Discoïde LE

gelokaliseerd (hoofd-halsregio)
gegeneraliseerd

Hypertrofische of verruceuze LE
Palmoplantaire LE
Mucosale LE
Lupus profundus/lupus panniculitis

Lupus tumidus
2. Niet-specifieke LE huidletsels

A. Haarverlies („lupusharen”)
B. Vasculair gebaseerde huidafwijkingen

Vasculitis 
Raynaudfenomeen
Perniones
Livedo reticularis
Periunguale teleangiëctasieën

C. Andere (urticaria, calcinosis cutis, aften, bulleuze letsels, nagel-
afwijkingen)

vrij plots opkomend symmetrisch erytheem op wangen
en neusbrug met uitsparing van de nasolabiale plooien
(fig. 1.1). Dit vlindererytheem wordt vaak uitgelokt door
blootstelling aan de zon of aan artificiële UV-bronnen en
geneest na enkele dagen tot weken zonder verlittekening.
Patiënten met ACLE hebben meestal een onderliggende
actieve systeemziekte en verdere onderzoeken hiernaar
zijn absoluut noodzakelijk.

Een meer diffuse vorm van ACLE, de LE-rash, is een
plots opkomend, wegdrukbaar exantheem dat verdwijnt
na enkele uren tot dagen en klinisch moeilijk te onder-

scheiden is van een toxisch-infectieus exantheem. Deze
LE-rash zal in de praktijk zelden leiden tot de diagnose
van een lupus (1, 4).

Subacute cutane lupus erythematodes

SCLE presenteert zich met enerzijds erythemateuze
maculae en papels die uitbreiden en conflueren tot annu-
laire letsels, met geïnfiltreerde matig tot fors schilferende
boord en centrale opklaring (fig. 1.2) of met anderzijds
papulosquameuze plaques. Deze letsels komen typisch
symmetrisch voor op aan de zon blootgestelde gebieden
(V-uitsnijding van de hals, schouders, bovenste helft van
de romp, strekzijde van de bovenste ledematen en de
handruggen, met meestal uitsparing van de vingerknok-
kels) en genezen soms met hypo- of hyperpigmentatie,
maar geven geen verlittekening. Patiënten met SCLE
hebben zeer vaak een milde systemische activiteit met
voornamelijk musculoskeletale klachten en geassoci-
eerde serologische evidentie van ziekteactiviteit, meestal
onder vorm van anti-Ro/SS-A-antistoffen. Ernstige systeem-
ziekte met progressieve nieraantasting, neurologische
problemen of ernstige systemische vasculitis zijn echter
zeldzaam (vermoedelijk < 10%) bij SCLE (3, 4).

Chronische cutane lupus erythematodes

Er zijn verschillende klinische uitingsvormen van CCLE
(tabel 1). De meest voorkomende vorm is zeker de
discoïde lupus erythematodes (DLE), waarbij men nog
een onderscheid maakt tussen de gelokaliseerde vorm
met alleen letsels in het hoofd-halsgebied, en de meer dif-
fuse vorm waarbij, buiten het hoofd-halsgebied, ook elders
op het lichaam letsels voorkomen. Dit laatste onderscheid
is relevant aangezien bij de gelokaliseerde vorm van DLE
geen systeemaantasting te verwachten is, terwijl dit bij

Fig. 1: Cutane lupus erythematodes (LE): 1) acute cutane LE – vlindererytheem,
2) subacute cutane LE – annulaire vorm, 3) chronische discoide LE.
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de diffuse vorm toch wel eens kan gebeuren (3). DLE-
letsels zijn goedbegrensde, roodschilferende plaques, met
soms aanwezige folliculaire plugging. Deze letsels gene-
zen met dyspigmentatie, atrofie en soms erg verminkende
verlittekening (fig. 1.3). De aanwezigheid van deze ver-
littekening is het meest kenmerkende aspect van DLE-
letsels en onderscheidt ze van SCLE-letsels. Ook op de
behaarde hoofdhuid kunnen DLE-letsels voorkomen, die
genezen met verlittekende, blijvende kale plekken.

Andere zeer zeldzame presentatievormen van CCLE
zijn de hypertrofische of verruceuze CCLE, de palmo-
plantaire LE, de mucosale LE, lupus profundus/lupus
panniculitis en lupus tumidus. Deze zeldzame presen-
tatievormen worden mooi beschreven en geïllustreerd
in een aantal goede overzichtsartikelen betreffende
cutane LE (3, 4).

Niet-specifieke huidafwijkingen bij LE

De niet-specifieke huidletsels bij LE omvatten een aantal
afwijkingen die vaak geassocieerd zijn met systeem-
lupus, maar die er niet specifiek en zeker niet diagnos-
tisch voor zijn.

Diffuus haarverlies, zonder verlittekening, met dun,
broos haar („lupus hairs”) is één van de meest beschre-
ven niet-specifieke tekenen van een systeemlupus, vaak
voorkomend tijdens opstoten van ziekteactiviteit. Cutane
vasculitis met palpabele purpura op de onderste lede-
maten is beschreven bij 20 tot 70% van de SLE-patiën-
ten. Andere vasculair-gebaseerde huidafwijkingen die
kunnen gezien worden bij patiënten met SLE, zijn livedo
reticularis, al dan niet met gebieden van „atrophie blan-
che” en ulceraties, het raynaudfenomeen, periunguale
teleangiëctasieën en perniones („chilblain lupus”). De
lijst van alle mogelijk met SLE geassocieerde huid-
afwijkingen is nog veel langer en omvat onder andere
nog nagelafwijkingen, aften, urticaria, bulleuze letsels,
calcinosis cutis en reumatoïde noduli (1-4).

Dermatomyositis

Hoofdkenmerken van DM zijn een ontsteking van de
proximale spiergroepen van de extremiteiten met pijn
en spierverzwakking en het optreden van karakteristieke
huidafwijkingen. Deze huidafwijkingen kunnen zo
typisch zijn, dat de diagnose in sommige gevallen enkel
en alleen op basis van het dermatologisch beeld kan
gesteld worden. Bovendien treden de huidletsels vaak
op voor het ontstaan van de spierlast en vormen dan de
enige aanwijzing tot de diagnose.

De huidafwijkingen bij DM worden gekenmerkt door
een typische kleur en distributie (1, 2, 5). Het zijn
lila-rode letsels die typisch gelokaliseerd zijn rondom
de ogen, op de scalp, in het gelaat (jukbogen, kaken,
voorhoofd), op het bovenlichaam (in hals, decolleté, nek
en schouders; „sjaalteken”) en de extensorzijden van
armen, handen en vingers. Meestal geven deze huid-
afwijkingen bij DM veel subjectieve last (jeuk en/of
branderigheid) en is er een typische uitlokking en/of
verergering van de uitslag na blootstelling aan de zon.
Perioculair is er vaak een opvallend oedeem en/of
lila-violette verkleuring (het zogenaamde heliotroop
erytheem; fig. 2.1). Typisch is ook het „teken van Got-
tron”: maculeus, lila-achtig erytheem, soms wat schil-
ferend, over de vingerknokkels, de ellebogen en de
knieën. Wanneer hierbij ook geïnfiltreerde en wat
„gelichenificeerde” papels voorkomen, spreekt men van
gottronse papels (fig. 2.2). Aan de vingers, periunguaal,
ziet men capillaire vaatverwijdingen, onregelmatig verdikte
en rafelige nagelriempjes en vaak een ruwe, wat groeze-
lig aandoende huid van de vingertoppen. De vermelde
periunguale megacapillairen zijn geen exclusief teken voor
DM en kunnen ook gezien worden bij sclerodermie en
LE (6). Geleidelijk ontstaan meer chronische afwijkin-
gen zoals poikilodermie. Dit is een beschrijvende term
die verwijst naar huidletsels waarbij zowel atrofie, pig-
mentverschuivingen en teleangiëctasieën voorkomen.
Kalkafzetting (calcinosis) treedt in hoofdzaak op bij

Fig.2: Dermatomyositis: 1) periorbitaal heliotroop erytheem, 2) gottronse papels.
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jonge DM-patiënten. Kalk wordt afgezet in de huid, de
subcutis, de spieren, rond pezen en gewrichtskapsels.
Deze afzettingen vormen onderhuidse verhardingen die
kunnen verweken en kalk draineren (7).

Sclerodermie – Systeemsclerose

Sclerodermie of sclerose is een term die verwijst naar een
verdikking en verharding van de huid ten gevolge van
een overmatige vorming en afwijkende samenstelling
van het collageen in de dermis. Binnen de auto-immuun-
gemedieerde aandoeningen die hiertoe aanleiding kun-
nen geven, onderscheidt men enerzijds de tot de huid
beperkte vorm van sclerodermie of morfea en ander-
zijds de systeemsclerose waarbij naast de sclerose van
de huid ook afwijkingen optreden in verscheidene andere
organen (longen, hart, nieren en het gastro-intestinale
stelsel) (8, 9). Vaak wordt de term sclerodermie echter
gebruikt als een synoniem van systeemsclerose. Om ver-
warring te vermijden en bij de patiënt geen onnodige
onrust te veroorzaken, kan voor de tot de huid beperkte
vormen best de term morfea gehanteerd worden. De
bespreking van morfea valt echter buiten het onderwerp
van dit artikel en hiervoor wordt verwezen naar een
aantal overzichtsartikelen (8-10).

Bij systeemsclerose maakt men, naargelang de uit-
gebreidheid van de huidaantasting, een onderscheid
tussen de beperkte vorm met aantasting van de distale
extremiteiten en het gelaat en de diffuse vorm waarbij
huidsclerose ook meer proximaal op de ledematen en
ter hoogte van de romp voorkomt. Het calcinosis, ray-
naudfenomeen, slokdarmafwijkingen, sclerodactylie en
teleangiëctasieën(CREST)-syndroom is een bijzonder
subtype van de beperkte vorm van systeemsclerose
(11).

Het raynaudfenomeen is een veelvoorkomend (aan-
wezig bij > 95% van de patiënten met systeemsclerose)
en vaak vroegtijdig kenmerk van systeemsclerose (9).
Het wordt gekenmerkt door aanvallen van vasospasmen
met wit worden van de vingers (soms ook tenen, oren,
neus), gevolgd door een paarse verkleuring (cyanose)

en, later, een helderrode verkleuring van de vingers.
Deze aanvallen worden meestal uitgelokt door koude,
maar kunnen ook optreden ten gevolge van emotionele
stress. Hoewel een raynaudfenomeen niet specifiek is
voor een systeemsclerose, kan de afwezigheid ervan een
systeemsclerose bijna met zekerheid uitsluiten (8). Een
andere belangrijke, maar niet-specifieke aanwijzing voor
een systeemsclerose is de aanwezigheid van periunguale
megacapillairen. Deze kunnen klinisch zichtbaar zijn,
maar worden beter geëvalueerd met capillaroscopie (6).

De huidaantasting bij systeemsclerose verloopt klas-
siek in 3 klinische stadia: eerst is er de oedemateuze
fase, gevolgd door de sclerotische, geïndureerde fase en
tot slot, bij langdurig bestaande sclerodermie en vooral
zichtbaar aan de handen, de fase waar atrofie op de
voorgrond staat (8, 9). Aanvankelijk klaagt de patiënt
van stijve, opgezwollen vingers (oedemateuze fase).
Deze zwelling is meestal een pasteuze, soms wat erythe-
mateuze zwelling, wat aanleiding geeft tot de zoge-
naamde „worstvormige” vingers. Geleidelijk aan treden
de verharding en de verdikking van de huid op de voor-
grond. Er ontstaat een glanzende huid, met verlies van
huidplooien, die vastgebonden zit aan de subcutis. Dit
kan aanleiding geven tot contracturen. De toppen van de
vingers worden korter en kleiner (acromicrie) waardoor
de nagels er bolvormig overheen groeien. Dikwijls tre-
den zeer moeilijk helende en pijnlijke ulceraties op aan
de vingertoppen en op drukplaatsen (bv. over vinger-
knokkels, ellebogen, enkels) (fig. 3.1) (12). Verande-
ringen in het gelaat geven aanleiding tot een harde,
gespannen, bleke huid met verdwijnen van de rimpels,
wat aanleiding geeft tot de term „maskergelaat”. De
mond wordt kleiner (microstomie) en de neus steeds
spitser („vogelbekneus”). Een opvallend kenmerk bij de
beperkte vorm van systeemsclerose en voornamelijk bij
het CREST-syndroom zijn de talrijke, plompe, kronkelige
teleangiëctasieën, in het bijzonder in het gelaat (fig. 3.3).
Na verschillende jaren kan een atrofisch stadium
ontstaan, waarbij er opnieuw een afname is van de scle-
rose en een verdunning van de dermis, maar waarbij
de dermis toch stevig vastgebonden blijft aan de onder-
liggende structuren.

Fig. 3: Sclerodermie: 1) Sclerodactylie, 2) Sclerose en hyperpigmentatie op de romp,
3) Gelaat: microstomie, „vogelbekneus”, teleangiëctasieën.
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TABEL 2

Aandoeningen die cutane vasculitisletsels nabootsen
(„pseudovasculitis”).

Embolie
– Cholesterolembolie
– Atriaal myxoom – infectieuze endocarditis
– Septische embolie

Andere oorzaken van vasculaire occlusie
– Factor V Leiden
– Proteïne S/C-deficiëntie
– Homocysteïnemie
– Trombotische trombocytopene purpura
– Trombocytose
– Cryoglobulinemie
– Antifosfolipidensyndroom
– Livedoïde vasculopathie

Perniones
Purpura (actinische, steroïd, secundair aan stollingsstoornissen)
Capillaritis
Calcifylaxe
Insectenbeten
Cutane lymfomen
Pyoderma gangrenosum
Trauma/artefacten
Amyloïdose
Coumarine necrose
Erythema nodosum
Erythema induratum (nodulaire vasculitis)

Samen met deze sclerotische veranderingen in de
huid ziet men vaak ook pigmentverschuivingen, met
zones van hyperpigmentatie en daarin soms kleine, vlek-
kerige depigmentaties (fig. 3.2). Patiënten met systeem-
sclerose krijgen ook soms kalkafzetting in de huid en de
subcutis, meestal aan de vingertoppen of op drukplaatsen.
Deze calcinosis kan zich dan verwikkelen met ulcera-
ties van de bovenliggende huid met risico op bijkomende
bacteriële infecties.

Vasculitis

Vasculitis is een niet-specifieke term die een grote,
heterogene groep van aandoeningen omvat, gekenmerkt
door ontsteking van de bloedvatenwand met bescha-
diging ervan tot gevolg. Hierbij kunnen verschillende
soorten bloedvaten aangetast zijn in één of meerdere
organen (13). In de huid kan een vasculitis aanleiding
geven tot verschillende efflorescenties: purpura (niet-
wegdrukbare rood-paarse maculae), paars-rode papels,
hemorragische vesikels, noduli, livedo reticularis, ulcera,
acrocyanose en necrose (14, 15). Wanneer men op basis
van de bovenvermelde huidafwijkingen bij een patiënt
een vasculitis vermoedt, dient steeds een biopt geno-

Fig. 4: Livedo reticularis: 1) polyarteriitis nodosa met histopathologisch (2) een necrotiserende vasculitis
gekenmerkt door fibrinoïde necrose van de vaatwand (*) en secundaire trombusvorming (**),

3) cholesterolembolie met histopathologisch (4) een bloedvat met een vernauwd lumen en de uitsparing
van een cholesterolkristal (*).



1106 P. De Haes

men te worden om de aanwezigheid van een vasculitis
te bevestigen en zogenaamde „pseudovasculitiden” uit
te sluiten. Met deze laatste term verwijst men naar
huidletsels, zowel van vasculaire als niet-vasculaire oor-
sprong, die klinisch moeilijk te onderscheiden zijn van
vasculitisletsels (tabel 2) (14). Een voorbeeld hiervan
wordt gegeven in figuur 4, waarbij klinisch 2 volledig
gelijkaardige livedo-reticularisbeelden worden veroor-
zaakt door een vasculitis (polyarteriitis nodosa) bij de
ene patiënt en cholesterolembolie bij de andere patiënt.
Het is het histopathologisch onderzoek dat in dit geval
het onderscheid maakt.

De essentiële histopatologische kenmerken van een
vasculitis zijn een transmurale infiltratie van de bloed-
vatwand met hoofdzakelijk neutrofielen, daarbijhorende
fibrinoïde necrose van de vaatwand en voorkomen van
perivasculair granulocytair debris. Het geheel van deze
histopathologische kenmerken wordt bestempeld als
een „leukocytoclastische vasculitis”. Belangrijk is dat
deze laatste term een zuiver histopatologische term is
en niet overeenstemt met een specifieke klinische
entiteit (14).

Wanneer voor bepaalde huidletsels klinisch en histo-
pathologisch de diagnose van een vasculitis wordt gesteld,
zal getracht worden deze vasculitis verder te typeren.
Belangrijk daarbij is dat het klinische en het histopa-
thologische beeld van de huidletsels zelden een verfijnde
diagnostiek mogelijk maken. Hiervoor zijn een grondig
algemeen klinisch onderzoek, een serologisch onder-
zoek, beeldvorming en eventueel biopsie van andere
weefsels noodzakelijk (15). Wel kan op basis van de
huidletsels een onderscheid gemaakt worden tussen de
vasculitiden waarbij de oppervlakkige (gelegen in de
bovenste en de middenste dermis) kleine bloedvaten
(arteriolen – capillairen – venulen) worden aangetast of
de vasculitiden waarbij vooral de dieper gelegen (diepe
dermis – subcutis) middelgrote arteriën met spier-
wand betrokken zijn (tabel 3) (14, 15). Bij ontsteking
van deze middelgrote arteriën van de huid kunnen kli-
nisch de volgende beelden gezien worden: onderbroken
en asymmetrische livedo reticularis (livedo racemosa
genoemd), erythemateuze, wat dieper gelegen nodi,
ulceraties, cyanose van de extremiteiten (acrocyanose)
met eventueel necrose. Dergelijke klinische beelden,
met histopathologisch een necrotiserende vasculitis van
de middelgrote arteriën, worden typisch gezien bij poly-
arteriitis nodosa, maar kunnen ook voorkomen bij
wegenergranulomatose, het churg-strauss-syndroom en
microscopische polyangiitis. Bij ontsteking van de opper-
vlakkige, kleine bloedvaten in de huid ziet men klinisch
vlakke tot palpabele purpura, al dan niet met een bij-
komende vesiculohemorragische component. Men spreekt
dan van een „small vessel vasculitis” met histopatholo-
gisch het beeld van een leukocytoclastische vasculitis.
Dit kan gezien worden bij henoch-schönlein-purpura,
een essentiële cryoglobulinemie, wegenergranulomatose,
het churg-strauss-syndroom, een microscopische poly-
angiitis en een zogenaamde cutane „small vessel
vasculitis” (vasculitis van de kleine bloedvaatjes). Deze

laatste betreft een uitsluitingsdiagnose, waarbij kli-
nisch en histopathologisch een vasculitis van de kleine
oppervlakkige bloedvaten van de huid wordt vastge-
steld en waarbij er geen verdere aanwijzingen voor-
komen voor een essentiële cryoglobulinemie, een
systeemvasculitis of een henoch-schönlein-purpura.
De mogelijke oorzaken van een tot de huid beperkte
vasculitis van de kleine bloedvaatjes zijn zeer uiteen-
lopend en omvatten onderliggende infecties, inflam-
matoire aandoeningen (bv. LE, sjögrensyndroom, reu-
matoïde artritis, inflammatoire darmziekten), maligne
processen en medicamenten. Bij een groot deel (50 tot
70%) van de patiënten met een tot de huid beperkte
vasculitis van de kleine bloedvaatjes kan echter geen
duidelijke oorzaak gevonden worden en spreekt men
van een idiopathische cutane vasculitis van de kleine
bloedvaatjes (16).

Besluit

Bij de verschillende systeemziekten kan een hele waaier
van huidletsels optreden. Sommige hiervan zijn klinisch
en histopathologisch zeer typisch en vormen dan een
belangrijke bijdrage tot de uiteindelijke diagnostiek.
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TABEL 3

Cutane vasculitis: de morfologie van de huidletsels
correleert met het kaliber van de aangetaste

bloedvaten.

Livedo racemosa Purpura

Subcutane erythemateuze nodi Purpurische papels

Ulceraties Hemorragische vesikels/bullae

Digitaal gangreen/necrose

Necrotiserende vasculitis van Leukocytoclastische vasculitis

MIDDELGROTE ARTERIËN ARTERIOLEN-CAPILLAIREN-

in diepe dermis/subcutis VENULEN in bovenste en mid-

denste dermis

Polyarteriitis nodosa Henoch-schönlein-purpura

Microscopische polyangiitis Essentiële cryoglobulinemie

Wegenergranulomatose Microscopische polyangiitis

Churg-strauss-syndroom Wegenergranulomatose

Churg-strauss-syndroom

Cutane „small vessel vasculitis”
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Abstract
Skin manifestations of systemic connective

tissue disease

Skin manifestations are frequent in systemic connec-
tive tissue diseases. These skin lesions are often
chronic and disfiguring and can profoundly affect
the quality of life of the patient. For the health care
workers concerned, these skin manifestations can
constitute an important clue to the diagnosis. Indeed,
skin lesions are immediately visible and biopsies
can easily be taken. The clinical pictures and patho-
logical features can be very characteristic and thus
diagnostically very valuable.

This review describes and illustrates the most
important skin manifestations observed in lupus
erythematosus, dermatomyositis and scleroderma.
In addition, a practical diagnostic approach in case
of a suspected cutaneous vasculitis is proposed.
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