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Probleemgericht denken vertrekt vd patiënt 

 

Structureel denken! 

 

1 Pijn anamnese 

 

Altijd vanaf begin, zonder dossier te bekijken. 

 

Verschillende types pijn 

 inflammatoire pijn = nachtelijke pijn 

o 2e deel → pt’en worden ’s nachts wakker, veranderen van houding is niet voldoende, na 

kwartier uit bed gaat het evt. wat beter 

o ochtendstijfheid (vb. handen geraken niet in beweging) tot >1u 

o ’s avonds geen pijn meer 

 mechanische pijn: belasting- of houdinggebonden 

o vooral avond: na belasting, beter met rust 

o kan ook ’s nachts maar dan tgv houding 

 neurogeen 

o pijn op verloop zenuwgebied → typisch distributiegebied 

o vnl ’s nachts (stase) maar niet zo duidelijk dag/nacht ritme 

o sensoriële of motorische stoornissen 

o vb. carpale tunnel 

 typisch bij zwangere vrouw 

 vocht stapelt zich ’s nachts op → tintelingen, voosheid, … 

 functionele pijn = alle andere soorten pijn 

o geen duidelijk patroon vb. overal pijn, fibromyalgie 

o hiertoe behoren ook psychomotorische pijnen  

o discrepantie tss klinische bevindingen en klachten 

o elke pt uit klachten op eigen manier 

 

2 Andere relevante anamnetische gegevens 

 

Systeemanamnese 

→ veel locomotorische aandoeningen (vnl inflammatoir) hebben ook invloed op andere organen 

 

Familiale anamnese 

→ relevant voor veel aandoeningen 

 

Beroepsanamnese 

→ heeft te maken met belasting vb. veel drilboor gebruiken 

 

Functioneren (vanuit context algemene geneeskundige aanpak) 

→ idee krijgen over leven vd pt, sociale situatie, … 

 

3 Klinisch onderzoek 

 

Pijn van/rondom gewricht → kijken naar locatie en uitbreiding 

 electieve druk-/slagpijn 

o synovitis, tendinitis, gewrichtsspleten, botpijn, … 

o vb. carpaal tunnel syndroom: Tinel test → direct pijn/tinteling 

 diffuse pijn: septische artritis, jichtartitis 

 tangentiële drukpijn 

o polyartritis zoals RA 

o drukken op hand → je perst gewrichtskopjes tss metacarpaalkoppen → bij polyartritis pijn 

 soms zelfs al pijn bij gewoon hand geven (als begroeting) 



Ine Bollen    Reumatologie | 2014 - 2015  

2 | P a g i n a  
 

 kan ook bij voet getest w 

 pijn bij mobilisatie (hyperflexie en hyperextensie) → synovitis 

o bij pols kan je synovitis zien, bij heup niet maar pt heeft pijn 

 kloppijn, slagpijn, … thv rug 

 

Gewrichtszwelling 

 zoeken igv inflammatoire pijn 

o geen gewrichtszwelling: we zijn er wat gerust in 

o wel gewrichtszwelling = belangrijk want kan redelijk snel (eventueel irreversibele) schade 

opleveren 

 verschillende soorten zwelling 

o synovitis → synoviale opzetting 

 deegachtige zwelling 

 artritis is ongeveer zelfde → termen w hier door elkaar gebruikt 

o periarticulair oedeem 

 difuus → nt noodzakelijk artritis, kan vb. ook door veneuze stuwing (door vb. tumor) 

 pitting oedeem 

o vochtuitstorting (hydrops) 

 fluctuatie 

 vb. tgv sport 

 niet gemakkelijk klinisch te onderschijden van synovitis 

o beenderige zwelling → harde gewrichtsboorden (wellicht osteofyten) 

 typisch artrose 

 altijd vergelijken met andere gewricht! 

o als je niet zeker weet of er verschil is: meten (lintmeter) 

 

Ook kijken naar eventuele asafwijkingen 

 

Mobiliteit – range of motion (ROM) 

 vergelijken met andere kant! 

 abnormaal hoge mobiliteit = laxiteit 

 vb. schouder en enkel → niet zo gemakkelijk te onderzoeken door gewoon inspectie/palpatie 

 

 

 

Na anamnese en KO: we weten wat voor pijn het is, of er zwelling is, mobiliteit, warmte/roodheid 

gewricht, …  → inflammatoir vs mechanisch 

 artritis 

o inflammatoire pijn 

o zwelling 

o bewegingsbeperking 

o warmte 

o roodheid 

 artrose (osteoartrose) 

o mechanische pijn, belastingsgebonden 

o meestal geen zwelling 

o eventueel wel beperking mobiliteit 

o kan bvb. posttraumatisch zijn 

→ dan beslis je welk pad je opgaat! = “belangrijk kruispunt” (soms niet duidelijk → dan moet je 

beide paden wat betrekken) 
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INFLAMMATIO 

 

Ontsteking = 5 eigenschappen 

 calor 

 rubor 

 tumor 

 dolor 

 functio laesia 

 

Als je artritis/synovitis verdenkt: iets kracht laten zetten (vb. hand geven) → als dit niet kan is het 

erg verdacht voor artritis 

 want artritis = snel ↓ van kracht 

 

Onderzoek ALLE gewrichten, niet enkel die van hoofdklacht 

 vaak vind je er dan meerdere 

 pt laten uitkleden tot op ondergoed! 

 verschillende mogelijkheden 

o mono-artritis: 1 gewricht 

o oligo-artritis 

 2 – 4 gewrichten 

 grote of kleine gewrichten 

o poly-artritis 

 ≥ 5 gewrichten 

 kan symmetrisch of asymmetrisch zijn 

 symmetrisch → systeemziekte vb. RA 

 asymmetrisch → spondyloartritis / psoriasis 

 grote of kleine gewrichten 

 grote gewrichten → spondyloartritis / psoriasis 

 kleine gewrichten → RA 

 altijd vragen of er rugklachten aanwezig zijn: kan ermee gepaard zijn vb. spondyloartrie 
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Mono-artritis 

 

Acute mono-artritis 

= pt heeft sinds enkele dagen/uren inflammatoire pijn 

 

URGENTIE want kan infectie zijn 

 als je dit mist: pt grotere kans op latere artritis (en daardoor vb. nood aan nieuwe knie over 

10 jaar) 

 diagnose: punctie!! 

o etter: infectieus (pyartrosis) → urgentie 

 spoelen met AB 

 kweek doen voor identificatie 

o bloed → traumatisch 

o classificatie van synoviale vloeistof (kennen!) 

vloeistoftype voorkomen totale WBC 

telling/mm³ 

%PMN 

normaal helder, bleek geel 0 – 200 <10% 

groep 1 (niet-inflammatoir) helder tot licht troebel 200 – 2000 <20% 

groep 2 (inflammatoir) licht troebel 2000 – 50 000 20 – 70% 

groep 3 (pyartrosis) troebel tot heel troebel >50 000 >70% 

 

DD acute mono-artritis 

 verschillende vormen van acute mono-artritis 

o infectieus/septisch 

 bacterieel 

 mycobacteriën 

o kristaldepositie → inflammatiereactie op kristallen 

 jicht (urinezuur) 

 CPPD: calciumpyrophosphate disease 

 meest voorkomend 

 soms geklasseerd als metabole aandoening 

 je ziet kristallen goed zitten met inversie microscopie in punctie gewrichtsvocht 

o trauma → hemorragie 

o andere 

 reactief (spondylartropathie, Lyme) 

 monoarticulair begin van polyarticulaire aandoening (RA) 

 sarcoïdose 

 … 

 rekening houden met leeftijd en comorbiditeit 

o vb. kristalartritis bij ouderen 

o vb. infectie bij diabetes 

 koorts → vnl bij infectie (doch kan ook anders) 

 op zoek gaan naar infectiepoort 

o meestal gevolg van hematogene uitzaaiing → je vindt bvb. ook urogenitale infectie 

o vb. urogenitaal: gonokokken artritis  

 eerst polyartriculair en migratoir, monoarticulair in latere fase 

 vaak ook tenosynovitis en huidletsels (erytheem, pustulae) 

 

Bijkomende onderzoeken 

 biochemie 

o inflammatie: sedimentatie, CRP, COFO 

o infectie: stijging WBC met linksverschuiving (meer neutrofielen) 

o oorzaak vb. Borrelia, Chlamydia, … 

 culturen: bloed, urine, andere infectiehaarden 

 RX 
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o weinig nut op moment zelf 

o wel voor documentatie van begin 

 

Behandeling 

 infectieus: AB IV (liefst gericht) 

 inflammatie: NSAIDs 

 

Soms w artritis chronisch 

 30% vd pt’en 

 veel pt’en komen pas in deze fase naar huisarts 

 

Chronische mono-artritis (> 6 weken) 

 

Differentiaal diagnose 

 infectieus 

o acute infectie minder belangrijk (zal vb. geen stafylokok/meningokok zijn) 

o kan wel vb. tbc, fungi, Lyme, … zijn 

 inflammatoir → begin van RA, spondyloartritis (SpA) 

o evolutie naar oligo-articulair beeld mogelijk 

 gemengd mechanisch/inflammatoir 

o post-traumatisch, osteoartritis, chondromatosis, avasculaire necrose vh bot 

o vb. pijn overdag en ‘s nachts 

 

Bevindingen nuttig voor DD 

 extra-articulaire manifestaties 

o uveïtis bij ankyloserende spondylitis 

o darmklachten bij spondyloartritis/inflammatory bowel disease 

o psoriasis bij psoriasis artritis 

o erythema nodosum, dyspneu bij sarcoïdose 

o … 

 ook vragen naar rugklachten 

 soms bijkomende onderzoeken (bij onduidelijkheid) 

o artroscopie → lokale letsels (kraakbeen, meniscus, synovium, …) 

o synoviale biopsie → chronische inflammatie 

 polymorfonuclairen, lymfocyten, aggregaten, … 

 granulomens (sarcoïdose), villonodulaire synovitis, tbc, … 

o evt skeletscan 

 avasculaire necrose 

 tumoren/metastasen 

 osteïtis/osteomyelitis 

 

Acute oligo- of zelfs polyartritis 

 

Differentieel diagnose 

 infectieus 

o bacterieel: gonokokken, meningokokken, Lyme, bacteriële endocarditis 

o viraal 

 inflammatoir: RA, jicht, spondyloartritis (Reiter, psoriasis), systeemziekten, sarcoïdose 

 

Verloop 

 migrerend verloop 

o gonokokken, Lyme, viraal 

o vb. “ik had eerst pijn aan m’n knie maar nu aan m’n pols” 

 additief = niet-specifiek 

 intermittent 
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o palindroom bij RA, psoriasis, … (syndroomvrije intervallen waarna het terugkeert) 

o op- en afgaande pijn en zwelling vd gewrichten 

 

Kan ook chronisch worden 

 

Chronische oligo- of zelfs polyartritis (>6 weken) 

 

Onderscheid tss 

 polyartralgie/milde synovitis 

o eerder bij systeemziekten vb. SLE (systemische lupus erythematosus), PMR (polymyalgia 

reumatica), PSS (progressieve systemische sclerose), OA (osteoartrose) 

 polysynovitis  

o RA, seronegatieve spondyloartropathie, psoriasisartritis 

 

Patroon/distributie van aantasting 

 perifere gewrichten 

o kleine vs grote 

o symmetrisch vs asymmetrisch 

 axiale aantasting 

o cervicale WVZ 

o thoracolumbale WVZ 

o sacroiliacale gewrichten 

 

Voorbeelden 

 reumatoïde artritis 

o polyarticulair 

o symmetrisch 

o grote en kleine gewrichten 

 zelden DIP’s 

 wel cervicaal maar niet thoracolumbaal 

o vroegtijdige diagnose en behandeling = veel betere prognose 

 spondyloartropathie 

o ook axiaal, al dan niet met sacroiliitis 

o vss mogelijkheden 

 psoriasis artritis → vaak ook DIP’s 

 enteropathisch: inflammatory bowel disease 

 reactieve artritis (oa Reiter) → conjunctivitis, uretritis 

 SA: symmetrische SI 
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Poly-artritis  

 

Poly-articulaire aandoening → inflammatoir/mechanisch 

 inflammatoir = polyartritis 

 eerder mechanisch = osteoartrose 

 

Inflammatoir → onderscheid tss 

 inflammatoire poly-artralgieën: nachtelijke pijnen e.d. maar bij klinisch onderzoek niet veel 

artritis/synovitis 

o vnl bij systeemaandoeningen 

 reumartritis: meer bulk synovitis (duidelijke zwelling) 

o prevalentie reumatoïde artritis ~0,7% in onze bevolking = redelijk veel 

o vnl middelbare leeftijd 

 vrouwen > mannen 

 piek 50j bij vrouwen, 55j bij mannen 

 geen gemakkelijke leeftijdsgroep want bij vrouwen deze leeftijd komt ook artrose op → 

DD! 

 

Reumatoïde artritis  

= aandoening van synovium/gewrichtskapsel 

 

Synovium 

 normaal is dit heel dun 

 RA = auto-immuunaandoening → infiltratie met aantal inflammatoire cellen (T-cellen, B-

cellen, …) met vascularisatie → opzwelling (klinische gewrichtszwelling) 

o synovium = slagveld 

 inflammatoir pijnpatroon 

 chronische polysynovitis 

 is altijd RA tot tegendeel bewezen is 

 want igv >6w: gaat niet spontaan genezen 

 symmetrisch: grote + kleine gewrichten 

 zelden DIP-gewrichten en thoracolumbale wervelzuil 

o heeft ook extra-articulaire manifestaties 

 aantasting andere organen kan soms eerste manifestatie aandoening zijn 

 vb. huid, nier, … 

 

RA is klinische diagnose: symmetrische polysynovitis van typisch polsen, handen en voeten 

 “early signs” zie je als je pt eerste keer ziet 

o vb. zwelling handen ’s ochtends, tanden niet meer kunnen poetsen, … symmetrisch 

o inflammatoire pijn handen en voeten, zwelling, ochtendpijn, persoon ~50j, al maand of 2 

bezig = diagnose RA al bijna gesteld 

 pt’en classificeren mbv classificatiecriteria 

o geen diagnostische criteria want niet allen noodzakelijk voor diagnose te stellen 

o kunnen helpen voor indeling pt’en (ikv onderzoek behandeling) of voor jezelf om te 

controleren of je symptomen ziet 

o classificatiecriteria 

 pt’en met minstens één gewricht met zekere klinische synovitis (tandpasta-achtige 

zwelling ipv gewrichtsspleet te voelen) 

 synovitis kan niet beter verklaard w door andere aandoening 

 score ≥6/10 voor classificatie als definitieve RA 

 synovitis thv # gewrichten 

 1 groot gewricht      0 

 2 – 10 grote gewrichten    1 

 1 – 3 kleine gewrichten (met of zonder grote)  2 

 4 – 10 kleine gewrichten (met of zonder grote) 3 
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 >10 gewrichten (minstens 1 kleine)   5 

 serologie 

 negatieve RF en negatieve ACPA   0 

 laag positieve RF of laag positieve ACPA  2 

 hoog positieve RF of hoog positieve ACPA  3 

 acute fase reactantia 

 normale CRP en normale ESR   0 

 abnormale CRP en abnormale ESR   1 

 duur van symptomen 

 < 6 weken      0 

 ≥ 6 weken      1 

 vroegtijdige diagnose → vroegtijdige behandeling! 

 aantal misvormingen mogelijk laattijdig 

o ulnaire deviatie vd vingers 

o dorsale subluxatie vd MCP gewrichten 

o DIPs typisch gespaard! 

 hyperextensie PIP (zwanenhals deformiteit) 

 hyperflexie vd vingers (button hole of buitonniere deformatie) 

 

Differentieel diagnoses 

 seronegatieve (reumafactor negatief) spondyloartritis en psoriasis artritis 

 allemaal systeemziekten 

o kunnen zich manifesteren als beeld symmetrische polyartritis 

o vb. lupus, sclerodermie 

 kristalartropathieën: jicht en pseudojicht 

o zwelling en pijn in vnl polsen en knieën 

o eerder bij oudere leeftijdsgroep (50+, 60+, 70+) 

o metabole aandoeningen 

 jicht: hoog urinezuur → acute monoartritis (vb. kleine teen): ’s nachts wakker w van 

pijn 

 DD acute infectieuze artritis 

 meestal binnen 3d spontaan herstel 

 kan terugkomen 

 typische oorzaak: bourgondisch leven (rode wijn + bepaalde bieren) 

 CPPD (calcium pyrofosfaat disease) 

o punctie vocht → je ziet kristallen zitten 

 jichtkristallen: piramidaal 

 calciumpyrofosfaatkristallen: blokjes 

o pt’en kunnen zelfs laken niet verdragen, verschrikkelijke pijn 

 andere: sarcoïdose, viraal, AGR, coeliakie, (para)neoplasie, … 

 

Verloop van RA: verschillende vormen mogelijk 
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 5 is meest voorkomend → blijvende toename 

 2 en 4: spectaculair begin 

o vb. ’s avonds gaan slapen, ’s nachts wakker w met heel veel gezwollen gewrichten → RF 

en CRP torenhoog, niet meer uit bed geraken → naar spoed 

o 2: opkomen en definitief terug verdwijnen  

 in <5% vd pt’en (en dan kan je je afvragen of het wel echt RA was) 

 3: relatief mild verloop 

o zachtjes toename en zo wat blijven verlopen 

o blijft toch ook gewrichten beschadigen (er blijft disease activity) → uiteindelijk toch ook 

wat invaliditeit → aantasting professional life en QoL 

  

RA: radiologie 

 vroegtijdige RA: vnl weke weefsel zwelling  

 progressieve RA 

o peri-articulaire osteoporose (botontkalking) 

 tgv impact zwellingen, ontsteking op bot 

o kraakbeen begint weg te smelten → vernauwing vd gewrichtsspleet 

 kraakbeen weg, bot begint beschadigd te w 

 dus erosief lijden waarbij bot w aangetast 

 gevestigde RA 

o progressieve erosie (!) 

o soms gaat dit naar functionele ankylose 

 zien we weinig bij RA, meer bij psoriasis 

o asdeviaties, subluxatie, deformiteiten 

 

Geen rugaantasting tenzij cervicale wervelzuil 

 thoracolumbale WVZ w gespaard 

 cervicaal: tenosynovitis vh transvers ligament van C1 die dens van C2 stabiliseert 

(atlantoaxiale aantasting) 

o persisterende inflammatie → instabiliteit mogelijk tgv 

 erosie vd dens 

 afslijting en ruptuur ligamentum transversum 

o bij instabiliteit kunnen C1 en C2 tov elkaar verschuiven (atlantoaxiale luxatie): kan leiden 

cervicale myelopathie 

 kliniek 

 hoeveelheid nekpijn correleert niet met ernst myelopathie maar neurologisch 

onderzoek wel 

 schokken en zinderingen 

 wat krachtverlies in bovenste ledematen (alarmteken) 

 RX: pt laten hoofd in flexie brengen: kan wat verschuiven  

 normaal < 3 mm  

 hier is aftand tot 6 mm of zelfs meer toegenomen 

 “hoofd staat precies los van hals” 

o ernstige complicaties mogelijk die kunnen lijden tot dood pt 

 vb. pt’en die tijdens intubatie overlijden! → nu niet meer want screening 

o behandeling myelomalacie 

 stabilisatie hals (zachte halskraag) 

 ’s nachts want dan doe je gekke bewegingen met hoofd 

 operatief: zware operaties 

 

Diagnostiek van RA 

 klinisch beeld 

o articulair onderzoek 

o extra-articulair onderzoek 

 bloedbeeld: inflammatoir 
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o gestegen sedimentatie (ESR = erytrocyt sedimentation rate)  

o gestegen C-reactive protein (CRP) 

o vaak wat anemie en laag serumijzer  

 25% vd RA pt’en hebben normocytische normochromische anemie tgv chronische 

inflammatie 

 als ijzerdeficiëntie anemie gevonden w: eens kijken of er geen andere aandoeningen of 

GM zijn die dit kunnen verklaren 

 tgv inflammatie dus bij behandeling hiervan verbetert dit → geen ijzer bijgeven 

o trombocytose 

o reumafactor (RF) = auto-antilichaam tegen Fc deel van IgG 

 auto-antilichamen kunnen van iedere Ig-klasse zijn: IgM, IgG of IgA maar meestal IgM 

 RA is auto-immuunaandoening 

 er zijn oa latextesten om dat op te sporen 

 als pt RF in bloed heeft → per definitie RA? 

 NEE! 

 diagnose RA is klinisch beeld van symmetrische polyartritis! 

 RF komt voor bij >5% vd bevolking (neemt toe bij ouder worden) 

 prevalentie RA is 0,7% 

 aantal aandoeningen waarbij het ook voorkomt 

 andere auto-immuunziekten vb. Sjörgen 

 inflammatoire aandoeningen 

 bovendien zijn niet alle pt’en met RA RF+ (merendeel w positief binnen eerste 2 

jaar) 

 hogere RF = meer kans op erosieve gewrichtsaandoening, functionele beperking en 

extra-articulaire aandoening 

o anti-CCP (antilichamen tegen Cyclisch geCitrilluneerde Peptides) 

 hoge sensitiviteit (70% zoals RA) en specificiteit (95% dus beter dan RA) 

 diagnostische winst is vergroot door zowel RF als anti-CCP te meten 

 citruinatie = proces dat plaatsgrijpt typisch bij chronische ontsteking → antilichamen 

terug te vinden tegen gecitrullineerde peptides 

 hogere anti-CCP = meer kans op erosieve gewrichtsaandoening, functionele beperking 

en extra-articulaire aandoening 

 RA en anti-CCP kunnen vroegtijdig verschijnen 

 tot 10 jaar voor klinische manifestaties (artritis/synovitis) → dus er is periode van 

subklinische auto-immuunactiviteit 

 anti-CCP gemiddeld 2 jaar op voorhand 

 RF meestal later dan anti-CCP (kan ook nog als er al symptomen zijn) 

o orgaanfuncties en serumelektrolyten kunnen ook gemeten w maar meestal normaal (als 

er verandering is, heeft dit meestal te maken met andere aandoening of GM) 

→ bloedbeeld = belangrijk (itt vb. artrose waar dit geen betekenis heeft) 

 

Extra-articulaire manifestaties (ofwel als eerste presentatie ofwel na gewrichtsklachten) 

 algemeen 

o vermoeide pt’en  

o soms ↓ gewicht  

 huid 

o reumatoide nodules: knobbeltjes in huid over drukpunten als elleboog, Achillespees, 

vingers, hoofdhuid en tuberositas ischiadicae 

 zijn vast, niet zacht en vaak vastgehecht aan onderliggend periost  

 inflammatoir 

 redelijk frequent: 25% vd pt’en 

 moet je niet gaan wegnemen want komen toch terug op andere plaatsen 

 meestal perivasculair 

 DD: niet iedere nodule op huid is RA 

 vb. cholesteroldeposities 
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 jichtdeposities  

o palmair erytheem 

o vasculitis = inflammatoire ontsteking bloedvatwand 

 necrotische haardjes mogelijk 

 verhoogde kans op trombose 

 vasculitis kan in vss groottes van vaten → bij RA is dit meestal vd kleine vaten 

 komt niet zo vaak voor, vnl beperkt tot vingers en nagelplooien maar kan ook perifere 

neurologische afwijkingen veroorzaken 

 oculair 

o (epi-)scleritis: ontsteking van sclera 

 kan opvallend en ernstig zijn 

 vroeger meer dan vandaag want nu voldoende snelle behandeling 

o sicca = droogte (kan kaderen in syndroom van Sjörgen) 

 pulmonair 

o pleuritis 

o reumatoïde nodules (meestal asymptomatisch → soms toevallige vondst op RX) 

o diffuse interstitiële longaandoening (kan op vss aandoeningen lijken vb. longfibrose, 

bronchiolitis, …) 

 cardiaal 

o pericarditis 

 frequentste cardiale manifestatie 

 meestal asymptomatisch 

o myocarditis 

o hartkleppen (nodules) 

 pt’en met RA: sneller atherosclerose thv chronische systemische en/of vasculaire inflammatie 

 neuromusculair 

o entrapment 

o mononeuritis multiplex: presenteert als pols- of voet drop 

 hematologisch: Felty (combinatie van RA, splenomegalie en neutropenie) 

 andere 

o Sjögren syndroom 

 droge ogen (keratoconjunctivitis sicca) 

 droge mond (xerostomia) 

 meest voorkomend: 35% vd pt’en 

o amyloïdose 

→ al deze symptomen kunnen allemaal deel uitmaken van één ziekteproces (RA)  

o als je als arts (in eender welke situatie) pt hebt met veel vss ziekten → altijd eens kijken 

“kan ik dit niet onderbrengen onder één bepaalde aandoening?” 

o als je denkt dat bepaald orgaan betrokken is: onderzoeken (vb. RX thorax + auscultatie, 

urine + nierfunctie, …) 

 

Behandeling RA 

 

Doel: RA zo goed mogelijk onder controle houden 

 zo weinig mogelijk afwijkend klinisch onderzoek 

 quality of life (QoL) 

o daily life activities (ADL) vb. zelf tanden poetsen, … nog goed 

o recreational activities vb. voetballen 

o professional activities (PA) vb. kunnen blijven werken met/zonder aanpassingen, job 

verandering, werkloos nu 

→ niveaus van evaluatie om in te schatten hoe goed ziekte onder controle is 

 

Behandeling  

 van pijn en inflammatie 

 om kracht en mobiliteit te vrijwaren 
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 om QoL te vrijwaren 

 om ziekte-evolutie en –duur te beïnvloeden 

 

Pijn en inflammatie behandelen 

 NSAIDs en corticosteroïden → werkt maar slechts op korte termijn 

 meestal onvoldoende om het onder controle te houden 

 

Behandeling om ziekte-evolutie te beïnvloeden → DMARDs (disease modifying anti-rheumatic drugs) 

 ziekte aan wortel uitroeien → absoluut nodig om dit ook te doen, enkel met pijn en 

inflammatie alleen behandelen is zeker onvoldoende 

 essentieel concept! → vanaf diagnose RA sowieso doen 

o belangrijke boodschap naar pt toe: implicatie bij diagnose RA → veel medicatie  

o methotrexaat → bijsluiter waarvan pt’en panikeren 

 er w low dose gegeven (en bijwerkingen zijn 100% dosisgebonden) 

 goede monitoring bijwerkingen mogelijk 

 schade voorkomen, functie bewaren 

o basistherapie (DMARD’s): metotrexaat, sulfasalazine, leflunomide, … 

o combinaties mogelijk van DMARD’s 

o biologicals → targeted treatments 

 meer gericht behandelen: gaan specifieke compartimenten van inflammatoir proces 

targeten en zo behandeling 

 echt positief effect bij pt  

 heel duur! → serieuze kost indien vss jaren 

 vss mogelijkheden 

 cytokine blokkade: TNF-α, IL-6 receptor 

 B-cel blokkade: rituximab 

 second signal blokkade: CTLA4 

 

Monitoring van pt → disease activity score (DAS) 

 
 disease activity heeft vnl te maken met  

o ontstekingsparameters in bloed  

o pijnlijke gezwollen gewrichten 

 typisch verloop: behandeling → daling DA → dan beetje stijging → therapie aanpassen (vb. 

hogere dosis methotrexaat) → betere controle → blijven volgen om goed te kunnen onder 

controle krijgen 

 we willen ze in groene zone krijgen = remissiezone 

→ tight disease control: goed volgen zodat je DA onder controle kan krijgen 

 

Lange termijn prognose is verbeterd door vroegtijdige intensieve behandeling 

 vroegtijdig en intensief 

o inductie/remissie gevolgd door onderhoudsbehandeling 
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o DMARDs + tight disease control 

 veel verbeterd door nieuwe behandelingen 

 

Andere polyarticulaire inflammatoire aandoeningen – systeemaandoeningen 

 

Vnl andere systeemaandoeningen 

 er zijn RA’s die RF-negatief zijn → RF- RA 

 verder: systeemaandoeningen die zich ook kunnen uiten als polyarticulaire inflammatoire 

aandoeningen (kunnen allemaal verscholen zijn achter symmetrische polyartritis) 

 

Systeemlupus (SLE)  

 

Frequentie veel lager dan RA (ong 1/1000) 

 

Kan zich ook manifesteren primair als gewrichtsaandoening 

 polyarticulair 

 vnl perifere gewrichten 

o eerder polyartralgieën 

o maar ook milde polysynovitis (minder uitgesproken zwelling) 

 typisch eerder jongere vrouw 

 niet erosief!! 

o dus proces heel anders dan RA  

o op RX zie je dus geen erosies maar vroeg bij RA ook niet (je gaat er daar niet op 

wachten, dus weinig belang in diagnose) 

 vaker dan bij RA extra-articulaire manifestaties 

 Jaccoud deformaties (Jaccoud-like atropathy) 

o algemeen 

 bij SLE minder misvormingen dan bij RA 

 misvormingen die er zijn: meestal reduceerbaar 

o angulaties van gewrichten vb. flexiecontractuur, hyperextensie, ulnaire deviatie, … 

o oorzaak: aantasting weke delen rondom gewricht (pezen en peesscheden) → contracturen 

 

Veel mogelijke extra-articulaire manifestaties 

 vaak!! 

 mucocutaneuze systeem is meest betrokken in SLE (meer dan gewrichten) 

o malaire rash = vlindererytheem 

 huiduitslag thv kaken die over neus loopt 

o zonneovergevoeligheid (fotosensitiviteit) 

o discoïde rash: erythemateuze vlekken (kunnen littekens veroorzaken) 

o orale ulcera (mondaftose) 

 serositis 

o pleuritis 

o pericarditis 

 nierstoornissen met proteïnurie, cellulaire casts 

 neurologische stoornissen: centrale lupus  

o enorm gevaarlijk!! 

o vaak agressief verloop 

 hematologische afwijkingen 

o anemie 

o leukopenie 

o lymfopenie 

o trombopenie 

 immunologische stoornissen: auto-immuunaandoening 

o anti-nuclear antibody (ANF, anti-nuclear factor)  

o anti-dsDNA 
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o anticardiolipines  

 

Wat doe je voor diagnose? 

 longauscultatie 

 in mond kijken, kijken naar huid, vragen voor zonneovergevoeligheid, … 

 bloedname  

o ANF 

 heel hoge sensitiviteit (>99%) maar lage specificiteit (ong 5% vd bevolking positief 

maar 1/1000 prevalentie) 

 patroon: homogeen, gespikkeld, … 

 belangrijkste is typering (van ENA (extractable nuclear antigens)) 

 ssDNA 

 dsDNA → is typisch voor SLE 

 Sm (anti-Smith) → ook typisch bij SLE 

 RNP (voor mixed connective tissue disease) 

 SSA 

 SSB 

o anticardiolipine 

o inflammatoir beeld 

o geen leukocytose (dat is bij infectie) 

 

Behandeling vd artritis 

 iets minder krachtige behandeling beschikbaar: minder gericht dan bij RA 

 NSAIDs werken goed bij lupus 

 altijd nadenken: welke organen zijn betrokken? 

o antimalariapreparaten (hydroxychloroquinesulfaat) werken goed voor huid en gewrichten 

 frequent gegeven 

 enige bijwerking bij lange termijn gebruik: deposities thv fundus mogelijk (jaarlijks 

onderzoek oog nodig) 

o corticoïden: voor systeemaantasting 

 werkt heel goed bij systeemziekten (ook bij RA) 

 maar heel wat bijwerkingen vb. huiduitval, osteoporose, gewichtstoename, … 

 daarom: w typisch geassocieerd met antimitotica als we ze lang nodig hebben  

o antimitotica: bij ernstige systeemaantasting 

 azathioprine 

 cyclofosfamide 

 

Sclerodermie 

 

Verschrikkelijke aandoening waarbij 50% vd pt’en overlijdt binnen 5 jaar! 

 

Symptomen 

 primaire aandoening is sclerodermie 

o huidverdikking 

o calcinose 

o teleangiëctasieën: blijvend verwijde bloedvaatjes vlak onder oppervlak vd huid, zichtbaar 

als rode vaattekening 

o ook typisch Raynaud klachten (winterhanden/wintertenen)  

 weinig specifiek maar specifieker als het nu recent is bij persoon die het vroeger niet 

had 

 bij Raynaud: altijd denken aan systemische aandoeningen! 

o sclerodactylie = vingers w wat spitser 

 primaire manifestatie kan gewoon symmetrische polyartritis zijn 

o pt’en komen op consultatie met inflammatoire gewrichtsklachten → bij onderzoek vinden 

we dat huid gespannen staat  
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 gelokaliseerde vs systeemsclerose 

o gelokaliseerde: enkel sclerodermie 

o systeemsclerose 

 limited: vnl in voorarmen, handartritis, sclerodermie huid 

 diffuse = veralgemeend (ook in organen) 

 

Orgaanaantastingen bij systeemsclerose 

 gewrichtslijden 

o inflammatoire artralgieën 

o ook tendinitis (friction rubs) 

 dus meer uitgebreid dan gewrichten alleen want tenosynoviale structuren betrokken 

o ook soms botresorptie mogelijk 

 acrosclerose met osteolyse 

 bij alle andere systeemziekten dan RA en sclerodermie is er geen erosie 

 myopathie 

 oesofagale hypomobiliteit tot volledige fibrose GI-tractus 

 long 

o pulmonaire fibrose 

o pulmonaire hypertensie (vaak voorkomende doodsoorzaak bij deze pt’en) 

 congestief hartlijden 

 nieraantasting (vaak voorkomende doodsoorzaak bij deze pt’en is renale crisis) 

→ zeer ernstige problemen waarvan gewrichtsklachten en koude vingers eerste manifestatie zijn 

(kan snel gaan na eerste manifestatie) 

 

Behandeling: niet veel mogelijk 

 geen basiskennis voor ons 

 er is enkel symptomatisch 

o wat cortisone 

o wat bloedvatverwijdend 

 maar niks om progressie te verminderen waarbij alles sclerotisch/fibrotisch w 

 

Inflammatoire spierziekten (polymyositis, dermatomyositis) 

 

Primair: kan inflammatoire gewrichtspijn zijn 

 maar ook wel wat spierzwakte met spierpijn (moeite met trappen enzo) 

 signalen toch wel wat onrustwekkend 

 

Gekarakteriseerd door 

 proximale spierzwakte  

o itt polyneuropathieën: daar eerder distale spierzwakte 

 geassocieerd met  

o myalgieën: gestegen creatininekinase 

o polyartralgieën en polyartritis: mild 

 soms met neoplasie 

 soms “dermatomyositis”: typisch huidrash thv strekzijde van gewrichten 

 

Diagnose 

 gewrichtsklachten 

 bloedonderzoek 

o niet zo significant inflammatie  

o wel duidelijke stijging CK’s (als >500 → verder onderzoek nodig) 

 elektromyografie kan evt tonen of er spierfasciculaties zijn in rust (samentrekkingen in rust) 

→ uitsluiting onderliggende zenuwafwijking 

 spierbiopsie nemen als EMG afwijkend is → duidelijke spieraantasting 

o inflammatoir infiltraat met evt spiernecrose 
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o dit is uiteindelijke diagnose 

 

Aanpak: langdurig corticoïden evt. geassocieerd met methotrexaat of azathioprine 

 

Overlapssyndromen 

 systeemaandoeningen zijn auto-immuunaandoeningen 

o RA is mooie voorbeeld hiervan dat klinisch vnl polysynovitis is 

o andere systeemziekten: afhankelijk van individuele pt vss organen aangetast met vss 

ernst in vss mate 

 dan kan je er niet altijd één naam op zetten 

 deze pt’en klasseren we onder “systeemaandoening”, “overlapsyndroom”: duidelijk 

auto-immuunziekte maar niet heel duidelijk wat 

 overlappende gedefinieerde bindweefselziekten: aanwezigheid classificerende symptomen 

van 2 of meer vss bindweefselziekten 

 
o vb. Sjörgen syndroom (SS) met RA, SLE, systemische sclerose (SSc) en dermato- of 

polymyositis (DM/PM) 

o vb. myositis met SSc, SLE, RA 

o vb. sclerodermie met RA, SLE, Sjörgen syndroom 

 waarom zou je diagnose toch definitief willen?  

o heeft te maken met prognose 

o maar uiteindelijk zal behandeling toch gericht moeten zijn naar de ziekteprocessen 

 vb. mixed connective tissue disease (MCTD) 

o overlap tss systeemlupus, systeemsclerose en polymyositis 

o typisch antilichaam tegen ribonucleopeptiden (anti-RNP) 

 niet altijd vroegtijdig behandelen nodig  

o je kan soms wat afwachten of geen agressieve behandeling vanaf begin  

o itt bij RA: daar altijd vroeg behandelen 

 

Sjögren syndroom 

 komt relatief veel voor in groep systeemaandoeningen  

 symptomen 

o vnl gekarakteriseerd door  

 droge ogen  

 xeroftalmie is eigenlijk foute term hier want verwijst naar oculaire gevolgen van vit 

A deficiëntie 

 Shirmer/Roose Bengaal 

 droge mond (xerostomie) 

o artarlgieën-artritis: milde symmetrisch niet-erosieve polyartritis 

o speekselkliervergroting 

o Raynaud 

o koorts, vermoeidheid 

o dyspareunie 

 Sjörgen syndroom: primair of secundair 
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o primair (pSS): systemische auto-immuunaandoening met gradueel progressieve lacrimale 

en salivaire dysfunctie  

 dus als er geen argumenten voor overlap met andere systeemaandoening zijn 

o secundair (sSS): gebeurt als lacrimale en salivaire dysfunctie ontwikkelen in pt’en met 

andere auto-immune bindweefselziekten 

 
 vb. CICA syndroom = overlap RA + Sjögren 

 specifieke antilichamen: SSA en SSB  

 

Polymyalgia rheumatica (volksmond: spierreuma) 

 uitsluitingsdiagnose → we weten eigenlijk niet goed waar te klasseren  

o systeemziekte?  

o vasculitis? 

 klinische manifestatie 

o typisch oude pt met belangrijk inflammatoir klachtenpatroon thv grote gewrichten (heup, 

bekken, schouder) 

 pt’en krijgen arm niet naar boven, kunnen ’s ochtends amper bewegen, moeten van 

trap afkruipen 

 klinisch vind je geen artritis! 

o transiënte milde synovitiden 

o onderzoek schouders 

 actieve mobiliteit beperkt 

 zeker ’s morgens (vb. kunnen niet van toilet rechtkomen) 

 maar passieve mobiliteit perfect normaal 

 dus passieve ROM ≠ actieve ROM 

 dus geen (of slechts heel weinig) artritis maar wel beperking actieve mobiliteit → 

wellicht probleem thv weke weefsels 

 labo-onderzoek bloed 

o RF negatief 

o anti-CCP negatief 

o sterke inflammatie: soms spectaculair hoge sedimentatie (>40mm) en CRP 

 “spectaculair” antwoord op corticoïden 

o ‘gevaarlijk spelletje’ want iedere beginnende chronische artritis antwoordt hier goed op 

o dus dit is geen goed argument 

 soms geassocieerd met hoofdpijn 

o kan vrij uitgesproken zijn 

o heeft te maken met ontsteking a. temporalis (arteritis temporalis) → deze diagnose is 

belangrijk want kan leiden tot blindheid 

 daling flow en zuurstof naar oog → hypoxie → blindheid 

 soms zie je zwelling op hoofd 

 

Adult still (zz) 

 vnl <40 jaar 
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 ook polyartritis (poly-artralgieën – artritis) 

 flu-like syndroom 

o hoge koortspieken (dagelijks) 

 dus als 40-41°C bij pt 30-35j met polyartritis → mogelijk dit 

o myalgieën 

o meestal keelpijn 

 zalmroze uitslag over hele lichaam 

 artritis meestal pas laattijdig 
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Oligoarticulair lijden 

 

We zijn bezig met inflammatoir gewrichtslijden! 

 acuut vs chronisch 

o bij acuut moeten we vnl infectie uitsluiten!! → analyse gewrichtsvocht is essentieel 

 itt normaal gewricht: hier haal je normaal weinig vocht uit, heel viskeus 

o chronisch 

 perifeer vs axiaal 

 spondylartropathieën: vaak slechts enkele gewrichten aangetast met evt rugaantasting 

 

Oligo = ≤4 gewrichten 

 maar enkele gewrichten dus vaak asymmetrisch  

 je ziet ook regelmatig vb. bilaterale synovitis van enkel 

 

Spondyloartritis  

= groep inflammatoire gewrichtsaandoeningen waarbij zowel perifere gewrichten als rug zijn 

betrokken  

  

Inflammatoire gewrichtsproblemen → altijd zowel articulair als extra-articulair zoeken 

 articulair 

o meestal asymmetrische oligoartritis 

 kan soms evolueren naar polyartritis 

o vaak axiaal 

 spondylitis  

 sacroiliitis (belangrijk) 

o enthesopathie: inserties aan bot die gaan ontsteken 

 vaak primair bij deze aandoeningen 

 extra-articulaire manifestaties 

o huid 

 typisch psoriasis: rode vlekken 

 sterk schilferend (desquamatie) 

 typisch thv hoofdhuid maar ook ellebogen e.d. 

 Reiter 

o GI: IBD, ziekte van Crohn, … 

o urogenitaal 

 Reiter 

 uretritis, prostitis 

o ogen: vaak uveitis 

 labo 

o RF negatief  

o HLA-B27 positief 

 genetisch 

 soms familiale clusters 

 

Seronegatieve (RF-) spondylo-artritis is niet hetzelfde als RF- reumatoïde artritis! 

 RA is altijd klinische diagnose die w gesteld obv symmetrische aantasting kleine gewrichten 

o 20% vd pt’en met deze diagnose zijn RF- 

 maar spondyloartritis: typisch minder gewrichten betrokken 

 

Spondyloartropathie concept !!! 

 

Karakteristieken van spondyloartropathie concept 

 typisch pt’en met chronische artritis maar ze zijn RF- en er zijn geen reumatoïde nodules 

 chronisch inflammatoire perifere artritis  

 spinale inflammatie 
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o inflammatoire rugpijn 

o sacroiliitis met of zonder spondylitis 

 primaire pathologie wellicht inflammatoire enthesopathie 

o peesaanhechtingen die chronisch ontsteken 

o belasting is uitlokkende factor 

 klinische overlap tss verschillende groepen 

 heel vaak familiale aggregatie (je vindt clusters van families) 

 associatie met HLA-B27 

 

Centrale aandoening: ankyloserende spondylitis (vroegere ziekte van Bechterew) 

 daarrond 

o ongedifferentieerde spondyloartropathie (uSpA) 

o psoriatische artritis 

o acute anterieure uveïtis (chronische recidiverende oogontstekingen) 

o SAPHO = ‘synovitis, acne, pustulosis, hyperostosis, osteitis’ 

o IBD 

o reactieve artritis 

 bijna 1% vd bevolking heeft dit 

 

Dit zijn geen auto-immuunaandoeningen!  

 wel immuungemedieerde aandoeningen 

o in aantal gevallen zelfs door infectie getriggerd 

 er is chronische inflammatie thv gewrichten en extra-articulair 

→ onderliggend mechanisme heel anders 

 

Overbruggingsfenomeen: verbening 

 typisch vorming de novo bot thv enthesieën → mensen met artritis waarbij gewrichten 

volledig gaan vastzitten 

 itt RA e.d: hier enkel botafbraak 

 

De “enthesitis” 

 anamnestisch: ze hebben pijn, … 

 inspectie: belangrijke ontsteking van vasthechting achillespees waar deze insereert op bot 

o igv chronisch: werkelijk beschadiging, erosie bot op plaats vasthechting 

o pijn, zwelling, hinderlijk gevoel, … 

 MRI: botoedeem thv vasthechting pees aan calcaneus (insertionele inflammatie) 

o = “handtekening van enthesis” 

o dus ook onderliggend bot heeft inflammatie = osteitis 

 pees zelf kan ook wat mee ontstoken zijn aan insertie = tendonitis 

 kan ook wat overslaan naar gewricht (‘spill over’) → dan ontstaat synovitis 
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SpA = SpondyloArtropathie (begint meestal bij jonge pt, niet bij de 80-jarige man die op 

consultatie komt) 

 inflammatoire wervelkolompijn of synovitis 

o inflammatoire wervelkolompijn  

 actuele of vroegere symptomen van wervelkolompijn in lage rug, dorsale of cervicale 

regio  

 minstens 4 van volgende kenmerken 

 voor leeftijd 45 jaar 

 insidieus begin 

 beterend bij bewegen 

 geassocieerd met ochtendstijfheid 

 minstens 3 maanden durend 

o synovitis: geschiedenis van/actuele 

 asymmetrische artritis 

 of artritis dominerend thv onderste ledematen 

 één of meer van volgende 

o positieve familiale geschiedenis: aanwezigheid 1e graadsverwanten met één vd volgende 

aandoeningen 

 ankolyserende spondylitis (vragen of er familieleden met chronische rugpijn zijn waarbij rug 

geblokkeerd is) 

 psoriasis vd huid 

 acute uveïtis 

 reactieve artritis 

 inflammatoire darmziekte 

o pijn in bilstreek alternerend tss L en R gluteus regio  

 = handtekening van sacroiliitis 

 dus GEEN lage rugpijn maar in bil  

 daar moet je specifiek naar vragen, want mensen durven het niet zeggen zelf 

o sacroiliitis: bilaterale graad 2-4 of unilaterale graad 3-4 volgens radiologische gradering 

 0 = normaal 

 2 = minimaal 

 3 = matig 

 4 = ankylosis 

o enthesopathie: geschiedenis van/actuele pijn of gevoeligheid bij onderzoek thv insertie vd 

achillespees of fascia plantaris 

o psoriasis: actueel of vroeger (gediagnosticeerd door arts) 

o urethritis, cervicitis, acute diarree binnen maand voor begin artritis 

 niet-gonokokken urethritis of cervicitis binnen maand voor begin artritis 

 episode van diarree binnen maand voor begin artritis 

o inflammatoire darmaandoening 

 actuele of vroegere ziekte van Crohn of colitis ulcerosa 

 gediagnostiseerd door arts én bevestigd door radiografie of endoscopie 

 

Denominatie is belangrijk want eens je weet dat het past binnen SpA-concept: je weet dat het 

chronisch inflammatoire aandoening is zonder genezing  

→ chronische levenslange therapie nodig 
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→ met deze symptomen is men internationaal gekomen tot bepaalde classificatiecriteria (waarmee 

je weet dat iedereen obv zelfde kenmerken classificatie stelt): ASAS classificatie  

 

 

 

 

! classificatiecriteria ≠ diagnosecriteria 

 

 

 

 

 

 

Binnen spondyloartropathie concept zitten aantal aandoeningen 

 

Bij aandoeningen w NIET over uveïtis gesproken want als dit alleen is, is het geen reumatologisch 

probleem  

 dus lokale behandeling nodig 

 maar als je er niet aan uit geraakt of er ook andere gewrichten zijn betrokken: je moet meer 

systemisch gaan behandelen 

 

Spondylitis ankylosans (vroeger ziekte van Bechterew) 

 is kern van groep aandoeningen 

 kenmerken 

o vaak bij jonge mensen 

 
 >50j ziekte begint ziekte nog zelden  

 diagnose kan wel ouder gesteld w: pt met heel milde vorm die ziekte al 20j heeft 

o symmetrische sacroiliitis  

 toont zich door verspringende bilpijnen 

o vaak ook geassocieerd met  

 perifere artritis (30%): vnl heupen en schouders 

 ook extraskeletale manifestaties 

o om diagnose te kunnen stellen: je moet bijna HLA-B27 positief zijn  

 90% vd blanken met spondylitis ankylosans zijn HLA-B27+ 

 maar is in 7% van Be bevolking zo dus niet al deze mensen die beetje rugpijn hebben, 

hebben spondylitis ankylosans 

 mannen > vrouwen 

o eigenlijk niet gigantisch veel minder bij vrouwen dan mannen 

o non-radiologic ankylosing spondylitis: geen radiologische beelden (minder mannen in 

deze groep) 

 klinisch onderzoek 

o ↓ Shober index: ontplooiing van rug lumbaal wel echt verminderd bij mensen 

 bij rechte rug kruisjes zetten op 2 plaatsen (ong 10 cm) → bij buigen moet afstand 

minstens 5 cm toenemen 

 als je bij jonge man index 10 → 12 cm meet: verminderde lumbale mobiliteit 
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o ↑ hand-grond afstand  

 weer lumbale mobiliteit 

 jonge man die niet met handen aan grond kan (of zelfs ver ervan weg blijft) 

o ↓ thoraxamplitude 

 als je ze laat in- en uitademen: thorax zet minder uit  

 tgv aantasting costovertebrale gewrichten 

 vroeger gingen mensen hierdoor dood want ademen niet goed in en uit en dan nog 

infectie → kan fataal zijn 

 meten met lintmeter 

o ook lumbale lateroflexie (LLF) beperkt maar wel symmetrisch 

 meten: pt handen op zijkant benen te laten leggen → bij lateroflexie zakt hand richting 

knie: deze afstand kan je meten 

 verschil met discopathie (kraakbeenschijf die kwalitatief in problemen is en waardoor 

je dan rugpijn krijgt)  

 anteflexie ook verminderd dus daling Shober index 

 lateroflexie asymmetrisch want discus schuift meer uit naar één van beide zijden 

o sacro-iliacale drukpijn: bilpijn kan je uitlokken door erop te drukken 

 sacro-iliacaal gewricht kan niet bewegen tov elkaar (behalve als baby nog en soms 

beetje bij vrouw na bevalling) 

 als je dan gaat duwen: pijn! 

o Patrick test (FABERE test: Flexion, ABduction, External Rotation and Extension) 

 geteste been in flexie, abductie, externe rotatie en extensie 

 igv pijn aan 

 ipsilaterale zijde anterior: stoornis aan heupgewricht vd zelfde zijde 

 contralaterale zijde posterior rond SIG: pijn wellicht thv SIG (sacro-iliitis) 

 typisch onderste 1/3 vh gewricht is ontstoken 

o op tekening ook botvorming thv wervel getekend 

o duurt gemiddeld 7j voordat je deze radiologische diagnose ziet → dus het is vnl 

klinische diagnose  

o wel al beter te zien op T2 gewogen MRI: veel wit thv sacro-iliitis 

o nemen biopsie (werd vroeger soms gedaan): ook subchondraal aantasting 

 botoedeem zie je niet enkel thv sacro-iliacale gewrichten maar ook thv andere gewrichten 

o “shiny corners”: hoekjes waar anterieure rugligamenten van wervel naar wervel gaan 

 op T2: signaal 

 op T1 mag je geen signaal hebben want dan zit je met andere infiltratie 

 posterior kan dit ook (kan vroegtijdig vrij spectaculair zijn) 

o in extreme gevallen: “bamboospine” = volledige ankylose van wervels 

 wervels bijna niet te onderscheiden want zijn volledig versmolten → alles zit vast 

 vroeger dacht men dat dan ziekte niet meer actief kon zijn maar nu blijkt dat je zelfs 

dan nog inflammatoir oedeem kan hebben en dus inflammatoir gewrichtslijden, 

rugpijn, … 

 meer dan helft vd pt’en hebben normaal bloed 

o normaal CPR, RF-, …  

o als rugpijn dan chronisch blijft doet men vaak MRI: kan veel duidelijk maken 
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 schematisch: verschil tss overbrugging bij SpA en degeneratieve aandoening (artrose) 

o L: artrose tss wervels met sterke aantasting tussenwervelschijven → reactie 

wervellichaam met vorming osteofyten 

 kan grote weerhaken tonen maar veel horizontaler 

 kunnen soms ook indruk geven dat er volledige overbrugging is maar dan zijn dat 

“kissing osteofytes” 

o SpA: tussenwervelafstand bewaard (perfect normale discus) 

 briding syndesmofyten 

 vroege vertebrale syndesmofyten 

 Romanus lesion = shiny corners 

o niet altijd gemakkelijk te onderscheiden → dan w vnl gekeken naar intervertebrale 

discusruimte (+ leeftijd pt) 

o opmerking: DISH = diffuse idiopathische skeletale hyperostose (Forestier) 

 aandoening met ook iets als osteofyten en in werkelijkheid zelfs soms volledig 

overbrugd 

 vaak thoracaal 

 vss (4) niveaus boven elkaar 

 unilateraal  

 niet zo klinisch relevant (niet vertellen aan pt dat hij ziekte heeft) want 

 geen inflammatoire rugpijn  

 vaak toevallige bevinding 

 geen functionele klachten (Shober index perfect normaal) 

 oorzaak en onderliggende ziekte niet duidelijk 

 DD: diagnose inflammatoire rugpijn (IBP) als 2 / 4 criteria vervuld 

o ochtendstijfheid >30 minuten 

o verbetering met inspanning, niet met rust 

o wakker w van pijn tijdens 2e helft vd nacht 

o alternerende bilpijn 

 andere parameters die u in eerste lijn kunnen helpen bij IBP pt’en 

o pt’en antwoorden vaak spectaculair op anti-inflammatoire middelen (bij iedere 

inflammatoire rugpijn) 

 dus response to NSAIDs → hoge sensitiviteit en specificiteit 

o uveïtis 

o familiale geschiedenis is belangrijk owv hoge specificiteit 

o perifere artritis 
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o laboratorium 

 HLA-B27: geen plaats voor in 1e lijn (maar voor specialist goede parameter) 

 sedimentatie en CRP: lage sensitiviteit maar hoge specificiteit → niet vinden betekent 

niets maar wel vinden betekent wel iets 

o beeldvorming 

 MRI: geen plaats in eerste lijn want je kan vaak vanalles zien waarvan je je moet 

afvragen of het wel iets betekent 

 vb. botoedeem zie je meer en meer 

 vb. typische pitfall: discusprollaps in lage rug komt bijna in 50% vd normale 

mensen voor 

 RX (minder goed) 

 extraskeletale manifestaties 

o (anterior) uveïtis 

 anterieur zichtbaar (doch discreet) 

 posterior: zie je niet zonder slit-lamp 

o aorta-insufficiëntie 

o aantasting tussenwervelschijven (spondylodiscitis) 

o microscopische colitis: darmaantasting 30-60% 

o neurologische fenomenen tgv atlantoaxiale subluxaties, cauda equina problemen 

o nefrologisch: amyloïdose, IgA nefropathie 

o pulmonaire fibrosis (restrictief) 

 

IBD gerelateerde artriden (enteropathische artritiden) 

 komt redelijk veel voor, vnl jonge populatie (diagnose meestal <40j) 

 vnl onderste ledematen: knie en enkel 

 darm kan heel rustig zijn qua klinische manifestaties → dan kan artritis manifestatie zijn 

o 10 – 20% vd mensen die bioptisch IBD krijgen gediagnosticeerd hebben artritiden 

perifeer en centraal 

 Crohn: vnl ileum 

 colitis ucerosa: dikke darm 

 andere inflammatoire darmziekten vallen niet binnen spondyloartropathie concept 

o soms beperkte (microscopische) colitis 

o ook mensen met intestinale bypass 

 enteropathische artritiden 

o vrij acuut: ieder jaar enkele jonge mensen met plotse pijn 

o migratoir: eerst ene knie, dan andere, … 

o asymmetrisch oligoarticulair 

o perifeer en/of axiaal 

o inflammatoir gewrichtsvocht 

 tot 50 000 cellen  

 vnl polymorfonucleairen 

 extra-intestinale manifestaties 

o huidaandoeningen in tot 25% vd pt’en 

 erythema nodosum: zwelling, rood, pijnlijk bij aanraking 

 typisch onderste ledematen  

 ook te vinden bij tbc, sarcoïdose, idiopathisch, … 

 eigenschappen 

 voelt ook wat warmer aan 

 verspringt wat 

 blijft terugkomen 

 pyoderma gangrenosum: etterige ontsteking vd huid die zelfs necroseert 

 pijnlijke diepe huidulceraties 

 minder frequent 

o uveïtis 
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 anterior uveïtis: meestal unilateraal transiënt patroon van ooginflammatie 

karakteristiek van SpA pt’en 

 bij Crohn: ook granulomateuze uveïtis mogelijk (meer chronisch) 

o afteuze stomatitis: mondaftose → belangrijke aften bij jonge mensen die terugkomen 

 kan ook ikv SLE (maar dan meestal kleinere aften) 

 vnl igv recidiverend/aanhoudend: bijkomend bloedonderzoek + anamnese naar 

gewrichtsklachten, darmklachten, … doen 

 artritis kan voorafgaan aan GI symptomen! 

 IBD zijn ook chronische aandoeningen die ook nooit genezen 

 

Reactieve artritiden (ReA)  

 definitie 

o infectie-geïnduceerde (1 – 4w erna) 

o inflammatoire synovitis  

o waarin geen levende micro-organismen kunnen aangetoond worden 

o typisch op genetische background (HLA-B27) 

→ infectie is dus als weg → er is proces gestart van chronisch inflammatie 

 veel voorkomend (“je ziet ze bijna iedere week”) 

 molecular mimicry: bepaalde AZ-sequenties die immuunsysteem herkent omdat ze aanwezig 

waren in infecterende kiem → als je dan 4w later ander (eender welk) agens hebt met zelfde 

AZ-sequentie: heractivatie immuunsysteem 

 typisch op urogenitale of GI infecties 

o urogenitaal: vnl Chlamydia (SOA) → opsporen via PCR in urine 

 dan behandelen want is chronische infectie 

 meestal 3 porties urine nemen om te kijken of er uretritis is (eerste 50mL van de 

urine, dus niet middenste deel want blaas is steriel) 

o enterogeen 

 Shigella, Salmonella, Yersinia, Campylobacter 

 verhaal van vakantie waar men veel schelpdieren heeft gegeten, wat diarree heeft 

gehad en dan na 2 weken na vakantie doen ze reactieve artritis 

o Borrelia? → er is wat discussie over wat hier mechanisme exact is hierachter maar na 

enkele jaren is er dus artritis mogelijk 

 soms vind je nog wat Borrelia kiemen terug dus dan is het eerder infectieus 

 maar meestal eerder reactieve artritis  

 klinische eigenschappen reactieve artritis 

o asymmetrische oligoartritis 

 20%: reactieve artritis dooft niet uit maar soms erosief met evolutie naar chroniciteit 

 gewrichten typisch warm, gezwollen en zacht (kan septische artritis imiteren → 

sowieso bij deze pt’en aspiratie synoviale vloeistof en culturen) 

 vnl OL: knieën, enkels, voeten 

 dactilytis (zwelling volledige vinger/teen) kan optreden in voeten 

o enthesitis (inflammatie op plaatsen ligamentaire aanhechting aan bot) is karakteristiek 

 vaak achilles tendonitis en plantaire fasciitis 

 ook pijn in iliacale toppen, ischiale tuberositae en rug mogelijk 

 kan invaliderend zijn met ernstige beperking in gewichtsdragen en wandelen 

o ook mogelijk (50% vd gevallen) 

 spondylitis 

 asymmetrische of unilaterale sacroiliitis 

 bilpijnen 

 progressie naar AS enorm zeldzaam (gelinkt met HLA-B27+) 

o extra-articulaire manifestaties 

 conjunctivitis  

 Reiter syndroom (typisch bij jonge vrouw) = triade van  

 urethritis (of cervicitis bij vrouw) ~Chlamydia 

 artritis 
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 conjunctivitis 

→ dan weet je dat je in het SpA concept zit bij reactieve artritis 

 ≠ uveitis! 

 huidinfiltratie 

 huidletsels 

 keratitis blenorraghica: papulosquameuze uitslag die vnl palmen en zolen aangaat 

 soms klinisch en histopathologisch niet te onderscheiden van pustulaire psoriasis 

 nageldystrofie (ook overlappende eigenschap met psorias artritis) 

 uretritis 

 kan aanwezig zijn door veroorzakende infectie (vb. Chlamydia urethritis) 

 kan extra-articulaire eigenschap zijn van postdysenterische ReA 

 acute anterior uveitis in 20% vd pt’en op bepaald punt tijdens duur ReA 

 radiologisch 

o meestal vind je niet veel 

o maar bij lange periode: weer overbruggingen mogelijk (vb. karikaturale heterotopische 

verbeningen) 

 

Psoriasis artriden 

 meest frequent (volgens prof mss zelfs frequenter voor dan RA) 

 spectrum van manifestaties 

o in sommige zinnen zelfs geen spondyloartropathie → sommige mensen zeggen dat het 

beter apart zou geclassificeerd zou moeten worden 

o 5 klassen 

subtype percentage typisch gewricht 

asymmetrische oligoarticulaire 
aandoening 

>50% - DIPs en PIPs van handen en voeten 
- MCPs en MTPs 
- knieën 
- heupen  
- enkels 

predominante DIP betrekking 5 – 10% DIPs 

artritis mutilans 5% DIPs en PIPs 

polyartritis “rheumatoid-like” 15 – 25% MCPs, PIPs en polsen 

axiale betrekking 20 – 40% sacroiliacaal en vertebraal 

o artritis mutilans: ernstige vervormende destructieve vorm PsA 

 je kan vingers volledig induwen, heel veel vh bot is weg 

 radiologisch: “pencil in cup laesion” 

 temporele relatie 

o psoriasis kan aan artritis voorafgaan (67%)  

o psoriasis kan parallel of nadien verschijnen (33%) 

 kliniek 

o perifere artritis 

 pijn, zwelling en stijfheid in betrokken gewrichten 

 vroeg meestal oligoarticulair maar kan polyarticulair w met tijd 

 meestal asymmetrisch 

 pt’en met PsA vaak minder gevoelig dan pt’en met RA → vaak presentatie met 

deformiteit en gewrichtsschade zonder enige pijn waargenomen te worden 

o sausage digits = dactylitis 

 typische eigenschap van psoriasis artritis!: diffuus gezwollen vinger → helemaal 

bovenaan DD is psoriasis artritis 

 niet gewricht op zich is ontstoken en gezwollen maar volledige digit (teen / vinger) 

 allicht zowel synovitis van gewrichten als tenosynovitis (vnl flexorpezen) 

 vnl in tenen maar kan ook in vingers 

 vingers/tenen met dactylitis: meer kans op ontwikkeling erosies 

o tenosynovitis: veel voorkomend 

o enthesitis: typische eigenschap van PsA 

 vnl thv plantaire fascia 
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o extra-articulaire eigenschappen van PsA 

 huid psoriasis 

 psoriasis vulgaris is meest geassocieerd met PsA 

 huidletsels op drukplaatsen: extensoroppervlakken (ellebogen en knieën), 

hoofdhuid, gluteale vouwen en anale kloof 

 soms niet goed zichtbaar als je pt niet volledig laat ontkleden 

 gutatta psoriasis ook mogelijk maar minder voorkomend bij PsA 

 ernstigste vorm psoriasis: erythroderme type 

 nagelaantasting 

 vaker geobserveerd in pt’en met PsA ivm ongecompliceerde psoriasis 

 olievlekfenomeen → “precies alsof er wat olie onder nagel is gespoten” 

 kan geassocieerd zijn met DIP-gewrichtsaantasting 

 iritis (pijnlijke inflammatie van oog) 

 urethritis: minder frequent dan in andere leden van SpA-groep 

 darmaandoeningen mogelijk 

 risico op CV aandoeningen 

 handtekening van PsA: botdestructie geassocieerd met botaanmaak 

o botvorming zelfs pathologisch in zin dat gewricht gaat overbruggen en vastzitten 

o enige DD die zelfde botaanmaak + botdestructie geeft: jichtartritis  

 hevige pijn, bij punctie vindt je dan kristallen terug 

 polyarticulaire gewrichtsbeschadiging mogelijk bij neerslaan kristallen 

 CASPAR criteria: classificatiecriteria psoriasis artritis ≥ 3 punten van volgende 

 wat suggereert psoriasis artritis dan reumatoïde artritis? 

o asymmetrische artritis 

o ook inflammatoire rugklachten (axiale gewrichtsaantasting) 

o RF en antiCCP –  

o nail pitting 

o DIP-aantasting (is in principe steeds argument tegen RA) 

o sausage digits 

 bij RA: gewricht = gewricht, daartussen niks gezwollen 

o familiegeschiedenis psoriasis / psoriasis artritis 

o radiologisch (laattijdig pas)  

 weinig peri-articulaire osteoporose (vind je wel bij RA of osteoporose) 

 belangrijke remodeling aanwezig 

 

Ongedifferentieerde SpA 
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Vergelijking binnen SpA concept! 

→ belang: behandeling is verschillend 

 

Behandeling SpA 

 

Als rug mee aangetast is: houdings- en lenigheidsoefeningen heel belangrijk 

 zelfs inflammatoire karakter verbetert hier erg mee 

 hoeksteen!  

 ook om mobiliteit en functie te behouden 

 

Medicatie 

 altijd start met ontstekingswerende middelen: NSAIDs 

o langwerkende 

o langdurig geven (maanden) → daarom vaak maagbescherming bij geven  

o itt bij artrose: daar kortwerkende, kortere periode 

→ daarmee (NSAIDs + oefeningen) zijn veel pt’en al goed geholpen 

 als er ook perifere artritis en enthesitis bijkomt: medicatie moet erbij komen 

o DMARDs: methotrexaat, salazopyrine, leflunomide 

 al zijn er geen aanwijzingen dat structurele veranderingen beïnvloed worden maar op 

lange termijn blijkt het toch positief te zijn 

 medicatie die we nodig hebben om ziekte-activiteit naar beneden te halen 

o doorbraak: TNF-blokkade (biologicals; vanuit farmacologie: infliximab, adalimumab, etanercept) 

 veel belangrijker dan bij RA 

 effect bij deze aandoeningen vaak spectaculair 

 klachten volledig weg 

 pt voelt volledig niks meer 

 volledige normalisatie bloedbeeld, normale sport, functioneren, … mogelijk! 

 bij psoriasis artritis: piramide 
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o altijd eerst educatie want chronisch inflammatoire processen die we in principe niet 

genezen → als GM gestopt w komen klachten relatief snel terug (beetje afbouw is soms wel 

mogelijk) 

o oefeningen 

o ontstekingswerende middelen (eerst NSAIDs) 

o tweede lijn: sulfasalazine, MTX 

 werkt bij perifere artritis (geen bewijs dat het bij enkel spondyloartritis werkt) 

 igv spondyloartritis: anti-TNF 

o soms steroïden 

o indien dan nog niet geholpen: experimentele therapie 

 

Sarcoïdose (p. 514 e.v.) 

 systemische inflammatoire stoornis gekarakteriseerd door aanwezigheid granulomateuze 

inflammatie in betrokken organen 

 etiologie ongekend 

 diagnose gemaakt door exclusie andere processen 

 leeftijdsverdeling 

o meestal gediagnosticeerd in jongvolwassenen: 20 – 40 jaar 

o tweede piek in Caucastische vrouwen >50 jaar 

 typisch in meer dan 1 orgaan 

o long meestal primair betrokken 

 RX: bilaterale zware vasculaire hili 

 dan CT doen voor longen te bekijken 

 biopsie: granulomateuze inflammatie + 

o huid betrokken in 1/3e vd pt’en 

o nasale congestie en sinuspijnen 

o oog: granulomateuze conjunctivitis en conjunctivale noduli 

o musculoskeletaal 

 gewrichten 

 artralgie komt vaak voor 

 chronische sarcoïde artritis is zeldzame manifestatie 

 synoviale biopsie kan granulomateuze inflammatie tonen 

 ook periartritis 

 zelden tenosynovitis en periarticulaire inflammatie 

 dactylitis mogelijk 

 bot: cystische laesies typisch thv handen en voeten maar ook schedel en 

wervellichamen 

 myositis 

 vaak asymptomatisch 

 maar granuloma’s in random biopsies van 50 – 80% vd pt’en  

o abdominaal 

 vaak granulomateuze betrekking lever maar meestal asymptomatisch 

 GI tractus zelden betrokken (andere IBD uitsluiten) 

 

 

  



Ine Bollen    Reumatologie | 2014 - 2015  

31 | P a g i n a  
 

Mechanische gewrichts- en rugklachten 

 

Mechanische pijntype: één vd meest frequente klachten waarmee pt bij arts komt 

 pijn 

o kan nachtelijk zijn maar dan houdingsgebonden (draaien → gaat beter) 

o ’s ochtends kan er startstijfheid zijn: enkele minuten max 

o maar vnl toename pijn bij belasting 

 kan acuut of chronisch zijn 

 perifeer of axiaal 

 meestal geen extra-articulaire symptomen geassocieerd met gewrichtslijden 

 één of meerdere gewrichten mogelijk 

o mono-articulair 

o oligo-articulair 

o poly-artriculair (meestal groep die heel veel klachten hebben) 

 

Belangrijkste groep aandoeningen: (osteo)artrose 

= “sleet” 

 

Osteoartrose (OA) 

 degeneratief lijden leidend naar joint failure 

 zowel kraakbeen als onderliggend bot aangetast!  
 weinig of geen synoviale ontsteking 

o kan intermittent aanwezig zijn met licht inflammatoire pijn maar blijft 

overwegend mechanische klachten 

o nooit ‘bulky synovitis’ 

 “tissue response”: regeneratieve tekenen 

o weefsel reageert en probeert degeneratie tegen te gaan in poging om gewricht te 

stabiliseren vb. osteofyten, … 

o vorm gewricht en volume gaan serieus veranderen 

 vb. ene knie dikker dan andere met harde zwelling (botaanmaak, botremodeling, …) 

 belangrijke parameter die tegenwoordig w gemeten: botvolume → w belangrijke 

parameter om prognose te voorspellen (dikker = verder gevorderd) 

o vergelijking 

 RA 

 veel inflammatie 

 heel weinig herstel (zelfs bij pt’en waarbij we inflammatie goed onder controle 

hebben) 

 SpA: heel veel tissue respons: vorming te veel bot → ankylose vh gewricht 

 OA: afbraak en aanmaak relatief goed in evenwicht 

 vnl pt’en goed managen en opvolgen waardoor ze goed onder controle zijn 

 meeste pt’en evolueren niet naar ‘terminale OA’ dus geen prothese nodig 

 > 60 j 

o > 20% vd bevolking osteoartrose 

o > 10% met gonartrose 

 

Onderscheid tss primaire en secundaire OA 

 primaire OA: je kan geen duidelijke oorzaak erop plakken 

 secundaire OA 

o post-traumatisch 

 kans op osteoatrose veel groter bij ernstige schade opgelopen op jongere leeftijd (vb. 

veel knieletsels bij voetballer) 

 daarom: ernstige schade opgelopen op jonge leeftijd biologisch proberen te herstellen 

o post-inflammatoir 

o post-infectieus 
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→ er is ook factor genetica: als je deze gebeurtenissen hebt gehad + genetisch belast → 

grote kans op latere osteoartrose 

 

Typisch patroon gewrichtsaantastingen! 

 OA: typisch perifere gewrichtsaantasting 

o wel 

 hand 

 DIP’s vaak eerste aangetast 

 PIP’s 

 CMC I (duimbasis) 

 MTP I 

 knie (belasting) 

 heup (belasting) 

 acromioclaviculair 

 cervicale en lumbale WVZ 

 uncartrose = van wervellichamen zelf 

 artrose van apofysaire gewrichten 

o zelden of nooit (wel soms posttraumatisch) 

 MCP’s 

 als je RX protocol krijgt met ‘osteoartrose MCP’ → zoeken naar onderliggende 

oorzaken dit beeld vb. hemochromatose (te veel ijzer in bloed) 

 HLA-gelinkt  

 afwijking in MHCI-proteïne (major histocomatibility complex) 

 afwijkingen 

 pancreas → diabetes 

 lever → cirrose 

 huid → hyperpigmentatie 

 hart → hartfalen 

 hypofyse → hormoonuitval 

 gewrichten → artrose 

 kristalartropathie 

 enkel 

 al is hier ook veel belasting op dus artrose ≠ belasting 

 mogelijk owv verschillende biologie kraakbeen en onderliggend bot 

 polsen 

 ellebogen 

 glenohumeraal 

 MTP’s II-V 

 belangrijk voor DD vb. chondrocalcinose (calciumpyrofosfaat disease, CPP): typisch 

calcificaties vh kraakbeen thv polsen en knieën 

o zet je in DD bij pt met bilaterale artritis en verdenking op osteoartrose 

o leeftijd 

 vnl oudere mensen maar kan ook in jongere mensen 

 risico stijgt enorm met leeftijd: 3% 60+ → 50% 80+ 

 

Diagnose 

 in eerste plaats klinische diagnose 

o mechanisch pijnpatroon met functievermindering en stijfheid 

 kan chronisch of intermittent zijn 

 chronisch: continu aanwezig 

 intermittent: periodes dat het goed en minder goed gaat (typisch bij vroege fase 

OA maar zelfs bij latere fasen door aanpassing pt) 

 vss pijnmechanismen 

 puur mechanisch belastingsgebonden 

 meer neurogeen pijnfenomeen met perifere en centrale pijn sensitizatie 
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o S&S (andere symptomen en tekenen) 

 discomfort: niet echt pijn maar pt voelt knie echt zitten en hindert wat 

 stijfheid: meestal kortdurend 

 crepitus: typisch bij patellaire OA 

 blokkeren vb. vd knie 

 malsheid vh gewricht 

 drukpijnlijkheid 

 zwelling vh gewricht: komt door reactie van synovium → hydrops (om wrijving wat te 

verminderen) 

 functievermindering 

→ steeds vaker vragenlijsten aan pt’en → impact bepalen 

o typisch oudere pt >50 jaar 

o normaal bloedonderzoek! 

 beeldvorming 

o RX  

 vroege OA: radiologisch nog niks zichtbaar (eerste 10 – 20 jaar) 

 established OA: “Kellgren II” op radiologie 

 dan pas zichtbare vernauwing gewrichtsspleet op RX 

 hiervoor moet je al klinisch ermee bezig zijn  

 Kellgren I op radiologie = “misschien OA” 

 hogere Kellgren graden = erger 

 laattijdig: eindfase OA 

o wat zie je op RX? 

 gewrichtsspleetvernauwing (compartimenteel) 

 is maat voor kraakbeendikte 

 subchondrale sclerose 

 osteofytose 

 geoden 

 vacuum sign (discopathie) 

 = lucht die je ziet waar je normaal discus had tss wervels  

 vb. arm opheffen → negatieve druk → lucht w aangetrokken tss wervels 

o geen goede associatie tss radiografische beelden en pijn/functie ! 

o MRI = veel meer zichtbaar 

 directe meting kraakbeen(verlies) 

 beenmerglaesies en –cysten 

 synovitis / effusie 

 ligamentaire laesies 

 minimale laesies subchondraal 

 botoedeem 

 vrije lichamen 

→ je ziet early OA hier wel op (maar geen plaats in eerste lijn) 

o uitzondering: bij handartrose 

 duidelijke erosieve inflammatoire PIP/DIP aantasting: destructie steeds geassocieerd 

met botvorming → geen afname maar toename volume vd gewrichten 
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 klinisch: Heberden en Bouchard nodules thv handen 

 veel meer inflammatoir karakter dan andere OA 

 DD psoriasis artritis, RA 

 

Artrose: ook axiaal!  

 vaak mechanische rugpijn 

o cervicaal 

o laag lumbaal 

 RX 

o osteofyten (horizontaal!) 

o vacuum sign 

 

Behandelingsalgoritme 

→ staat in functie van vermindering pijn en functiebeperking 

 

Belangrijk: hoog risico pt’en proberen identificeren (pt’en die meer kans hebben op latere prothese) 

 familiaal vb. handartrose bij moeder → 50% kans ook bij dochter 

 overgewicht 

 vrouw 

 biomechanische afwijkingen (vb. as-afwijkingen) 

 

Algoritme (aanbevelingen) 

 
 blauw = eerste lijn; geel  = tweede lijn ; rood = chirurgie 

 eerste lijn: altijd combinatie van 

o niet-farmacologisch (geïndividualiseerd!) 

 educatie door gezondheidsprofessionals 

 pt opbellen helpt al (met pt bezig zijn) 

 fysiotherapie 

 fysiek therapeut voor evaluatie en gepaste oefeningen 

 training 

 gewichtsverlies 

 wandelhulp, braces, schoeisel 

 andere: oa thermale modaliteiten, TENS (transcutane elektrische zenuwstimulatie), 

acupunctuur 

→ w in praktijk te weinig gebruikt! 

o farmacologisch 

 pijnstilling enkel met niet-NSAIDs (paracetamol) 

 want je moet pijn stillen opdat pt zich meer beweegt → draagt bij tot in stand 

houden mobilisatie, functionaliteit 

 werkt minder goed dan klassieke NSAIDs maar ook minder nevenwerkingen 

 maar paracetamol heeft ook wel bijwerkingen (geen enkel GM is onschuldig): 

hypertensie, GI intolerantie, hepatotoxiciteit 
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 evt. topische NSAID 

 tweede lijn 

o NSAID’s / coxib’s 

 werkt heel goed 

 laagste effectieve dosis: 3 weken en dan 6 weken niet (intermittent gebruik) = even 

efficiënt als chronisch gebruik maar minder nevenwerkingen 

 maar! 

 toegenomen GI-risico → opvangen door 

 cox-2 selectief 

 niet-selectief in combinatie met PPI 

 toegenomen CV risico (zowel selectief als niet-selectief, minder bij naproxen) 

 vermindering nierfunctie bij oudere pt heel belangrijk! → oedeem, hypertensie, ↓ 

perfusie, nefritis 

 zowel selectief als niet-selectief 

 monitoren van BD (vnl in pt’en gekend met hypertensie) 

 hepatotoxiciteit 

 igv GI, CV of ander toxiciteitsrisico: lokale behandeling 

 NSAIDs kan je ook topisch (lokaal) gebruiken 

 OA is in meeste gevallen lokaal probleem  

 dus geen systemisch proces maar mono-articulair 

 en zelfs vb. in knie gecompartimenteerd dus enkel aan één zijde vd knie 

 is even effectief  

 nadeel is dat pt enkele keren per dag moet insmeren 

 lokale bijwerkingen: allergische reacties (vb. fastum gel → uitgesproken 

zonneovergevoeligheid) 

 intra-articulaire corticosteroïden: werkt weken – maanden! 

 dan komt pijn terug 

 maar hier kan je aantal pt’en vaak lange tijd goed mee houden  

 intra-articulair hyaluronzuur (HA): is component van gewrichtsvocht 

 duurt langer voor effect er is maar langere duur van symptomatische benefit (8 

– 9 maanden) 

 60 – 70% responders maar nog geen voorspellers van wie respons gaat hebben 

 duur en niet terugbetaald in België (3x €35 tot €300) 

o opioïden: vnl zwakke opioïden (tramadol, codeïne, …) 

 enkel als refractoir aan paracetamol/NSAID’s 

 werkt centraal → duizeligheid bij oude pt, obstipatie!, … 

 chronisch geen goed idee → overweeg lokale / chirurgische opties 

o disease modifying osteoartritic drugs (DMOAD, nutriceuticals/farmaceuticals) 

 nog onderzoek naar bezig 

 2 die al iets van evidentie hebben 

 glucosamine sulfaat/chondroitine sulfaat: enige evidentie voor effect bij gonartrose 

 bij oudere pt’en die al veel GM nemen, NSAIDs niet verdragen, … 

 mogelijk symptomatische benefit in knie OA 

 stoppen na 6 maanden indien geen effect 

 glucosaminesulfaat mss structuurmodifiërende effecten in knie OA maar minder 

overtuigende evidentie 

 geen spectaculaire effecten 

 problemen met producten: pt’en kunnen het in kruidvat halen ipv apotheek (dus 

business model voor bedrijven onaantrekkelijk → gaan minder investeren) 

 mss niet puur!  

 mss meer contaminantia 

 strontiumranelaat (w gebruikt bij osteoporose) 

 chirurgie: joint replacement surgery (HVN) 

o bij pt’en die refractair geworden zijn: belangrijkste is als pt zelf zegt “zo kan het niet 

meer verder”  
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 want je gaat geen sterke opioïden beginnen, dan zet je stap naar chirurg 

 dus je gaat het niet obv beeldvorming beslissen maar obv pt die voor u zit! 

o effectief en kosteneffectief 

o meestal volledige prothesen 

 prof heeft liever geen unicompartmentele knievervanging want weinig winst maar 

instabiliteit qua biologie 

 prothese steken = er is geen weg meer terug 

o wat bij falen prothese? → want revisies, nieuwe prothese steken e/d = nooit meer zelfde 

resultaten 

 

Osteoporose 

 

Doet zelf geen pijn maar fracturen doen wel pijn! 

Eén vd voornaamste oorzaken (sub)acute rugpijn bij oudere vrouw is indeukingsfractuur tgv 

osteoporose! 

 

Osteoporose en osteoartrose hebben niks met elkaar te maken! 

 osteoartrose = aantasting vd gewrichten (degeneratief, perifeer en axiaal, kraakbeen) 

 osteoporose = aantasting vh bot 

 

Bot w minder sterk  

 pt krijgt met minimaal trauma een wervelindeuking 

o eigenschappen wervelindeuking 

 vrij plotse hevige pijn 

 spontaan of bij beperkte belasting vb. te zware boodschappentas 

o gevolgen van (herhaalde) wervelindeukingen 

 acute en/of chronische rugpijn 

 gestalteverlies: “pt gaat krimpen” 

 kan ook tgv degeneratief discuslijden 

 mensen komen erg in kyfose te staan → respiratoire en GI problemen mogelijk 

 verlies onafhankelijkheid 

 gedaalde levenskwaliteit: pt’en krijgen bang om vanalles te doen 

 gestegen mortaliteit 

 mogelijke fracturen 

o wervels 

o heup: één vd zwaarste implicaties bij oudere pt’en 

 pijn  

 hospitalisatie 

 chirurgie 

 lange revalidatie 

 gedaalde levensverwachting 

 stijging sterftecijfer → heupfractuur 75+: 20% kans op sterven binnen 6 maanden  

 belangrijkste: DVT met longembolie tgv te weinig beweging 

 bloedverlies bij fractuur → cardiovasculaire implicaties vb. bij pt’en die al coronair 

lijden hadden 

o pols 

 typiche middelbare leeftijd 55-60 jaar 

 alarmsignaal! 

o clavicula 

o enkel 

o … 
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Osteoporose: niet gewoon verminderde botdensiteit maar ook ∆ micro-architectuur vh bot 

 verminderde botdensiteit = daling mineraalgehalte 

 ∆ micro-architectuur vh bot: ook veel brozer geworden 

o minder tussenstukken  

o overbruggende tussenstukken zijn dunner 

→ “systemische aandoening vh skelet die w gekarakteriseerd door lage botmassa en verlies vd 

microarchitectuur vh bot met als gevolg toegenomen risico op fracturen” 

 

Diagnose: 2 manieren 

 spontane of valgebonden (minimaal trauma) breuk na leeftijd 50 jaar 

 osteoporose op DXA botmeting 

o dual X-ray absorption → je meet mineraaldichtheid 

 is eigenlijk maar één factor vd kans op OP maar w gebruikt als belangrijke maatstaf 

om pt te classificeren als osteoporose 

 scores 

 T-score = tov jonge populatie → dit is waarmee vgl’en wordt 

 Z-score = tov eigen leeftijd (hiermee ga je niet vergelijken voor diagnose osteoporose) 

 T-score 

 -2,5 SD tov standaardpopulatie: osteoporose 

 -1 tot -2,5 SD tov standaard: osteopenie 

o zelfs indien geen doorgemaakte breuken 

 

Wanneer en bij wie osteoporose? → fracturen zijn hierbij altijd belangrijkste 

 
 fracturen ↑ met leeftijd 

 maar andere zaken spelen ook mee in risicoprofiel 

 

Ontstaansproces: meer botafbraak dan botaanmaak 

 post-menopauzaal (~oestrogeentekort) 

 vitamine D tekort 
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Tegenwoordig w risico-inschatting gemaakt op fracturen (niet alles draait meer rond DXA) 

 veel vss risico’s 

 
 mogelijke tool hiervoor is FRAX: Fracture Risk Assessment Tool → kans om binnen 10 jaar 

fractuur te hebben 

o parameters 

 leeftijd 

 geslacht 

 gewicht en lengte (want dunne dametjes krijgen breuken) 

 voorgaande fractuur 

 heupfractuur bij ouders 

 huidig roken? 

 glucocorticoïden 

 RA 

 secundaire osteoporose 

 alcohol >3x per dag 

o je krijgt resultaat over waar jij ligt 

 
 green zone: levensstijladvies en geruststellen 

 orange zone: dan moet DXA meting gebeuren 

 red zone: behandeling nodig 

o als je in orange zone zat → dan DXA invult: je ziet in welke zone je echt zit 
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  red zone: behandeling nodig 

 green zone: levensstijladvies en geruststellen 

o verschillende grafiekjes w gegeven 

o voordelen 

 wereldwijd bruikbaar 

 gratis beschikbaar via web 

 nuttig voor 

 klinische opsporing van fractuurrisico 

 selectie voor DXA 

 beslissing omtrent behandeling? 

o beperkingen 

 houdt geen rekening met dosiseffect van risico’s 

 dosis glucocorticoïden 

 aard, locatie en aantal voorafgaande fracturen 

 clustering van fracturen in tijd 

 enkel toepasbaar bij onbehandelde pt’en 

 BMD: enkel femurhals 

 (nog) geen consequenties omtrent terugbetaling (wel in UK) 

 valrisico is niet meegenomen (w wel gedaan bij vb. Garvan score) 

→ hoe ouder pt wordt, hoe minder relevant FRAX is (dan moet je meer kijken naar 

medicatie, valrisico, …) 

 

Behandeling osteoporose: fractuurpreventie!!! 

 primair 

 secundair want kans op fractuur verdubbelt als je al fractuur hebt gehad 

 piramidale benadering ter preventie van fracturen bij pt’en met hoge kans op fracturen 

o leefwijze 

 calcium en vit D 

 hebben op zich al invloed op cummulatief fractuurrisico (beschermend) indien in 

combinatie bij juiste dosis 

 calcium supplementen 

 gezonde postmenopauzale vrouwen: 1200 mg/dag 

 eerst proberen via voeding! 

 indien onvoldoende inname: 500 mg calciumcarbonaat supplement 

 risico 

 nefrolithiasis (zeker bij pt’en die dit al gehad hebben) 

 CV risico igv hyperCa2+  

 oefeningen en valpreventie 

 niet roken en matig alcohol 

o DD secundaire osteoporose (ziekten? medicatie?) 

 medicatie 

o antiresorptieve medicaties 



Ine Bollen    Reumatologie | 2014 - 2015  

40 | P a g i n a  
 

 jonge pt met normale heup (want werkt niet op heup): Selectieve Oestrogeen 

Receptor Modulatoren (SERM, raloxifen) 

 established OP: bisfosfonaten (alendronaat PO, risedronaat PO, zoledronaat IV, …) of 

RANK-L antagonist (denusomab SC) 

 werkt wel op heup 

 zeer efficiënte behandelingen! 

 levenslange management nodig (niet continu behandelen maar goed opvolgen) 

 risedronaat: zowel op wervel- en niet-wervelfracutren → beiden groot voordeel 

maar uiteraard niet perfect 

 zoledronaat: zelfs effect op sterfte 

 80+: strontiumrenalaat 

 minder enthousiast voor nu want toch wat verhoogd CV risico 

o anabole behandelingen 

 op dit moment enkel PTH (teriparatide (Forsteo)) beschikbaar 

 iedere dag SC inspuiten (9 maanden) 

 voor kleine groep pt’en: pt’en die nog breken onder bisfosfonaten 

 maar er is meer op komst (anti-sclerostine)! 
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Fibromyalgie 

= functionele pijn 

 

Niet-gewrichtsgebonden ziektebeeld 

 pijn over hele lichaam 

o spierpijn + drukpijnlijke punten 

o diffuse pijn in omgeving vd gewrichten (op aanhechtingsplaatsen vd spieren ad pezen) 

o w meestal heviger na inactiviteit of blootstelling aan kou 

 vaak geassocieerd met slaapstoornissen, vermoeidheid, spierstijfheid en hoofdpijn 

o stijfheid (vnl ’s ochtends 1 – 2u) en na lange periodes inactiviteit 

o concentratiestoornissen en problemen met korte- en langetermijngeheugen 

 klachten nemen toe bij overbelasting maar pas laattijdig 

 

Epidemiologie 

 vnl vrouwen 

 meestal 25 – 40 jaar 

 

Diagnose door exclusie: uitsluiten van andere oorzaken als bron van klachten 

 

Mogelijke oorzaken (nt zeker) 

 langdurige psychische stress of fysieke overbelasting 

 virale of bacteriële infectie 

 zware bevalling 

 erfelijkheid (soms komt het in families voor) maar allicht niet 
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Enkele gouden regels in de reumatologie (examen!) 

 

 anamnese en klinisch onderzoek met analyse van bevindingen zijn cruciaal 

o inflammatoir vs mechanisch 

o acuut vs chronisch 

o patroon van gewrichtsaantasting is diagnostisch belangrijk! 

 elke (sub)acute monoartritis moet gepuncteerd w 

o septisch 

o kristal 

 labo-onderzoek 

o enkel aanvragen als je het kan interpreteren en als je weet wat je ermee gaat doen 

 “toevallige bevindingen” 

o positieve RF is niet per se RA 

o positieve ANF is niet per se SLE 

 koorts (meten!) 

o rode vlag want in eerste plaats denken aan infectie!! 

o maar kan natuurlijk bij iedere systeemziekte voorkomen: RA, SLE, … 

o altijd aandacht aan besteden 

 osteoporose veroorzaakt geen rugpijn maar wel fracturen die pijn doen 

 meeste schouderpijnen zijn peri-articulair! 

o schoudergewrichten niet zo gemakkelijk synovitis 

o meeste klachten zijn vb. rotator cuff 

 meeste chronische rugklachten zijn geen indicatie tot chirurgie!! 

o want negatieve cyclus 

 

 

 


