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Reumatologie 

 
Hoorcollege 1: probleemgericht denken bij perifere en axiale 

gewrichtsaandoeningen  

 

Prof. dr. Frank Luyten 

Diensthoofd afdeling reumatologie UZ Leuven 

josette.cartois@uzleuven.be (contact prof. Luyten) 

 

Reumatologie is een internistische specialiteit. Men is de internist van het locomotorisch 

systeem met een diepgaande kennis van de musculoskeletale aandoeningen. Aanleren van 

specifieke competenties in de diagnostiek en therapie van chronische 

gewrichtsaandoeningen, zowel inflammatoir als degeneratief. 

 

Onderwijs: 

- 3 hoorcolleges als denkpatroon en basiskennis voor probleemgericht denken 

- Oefenen in 6 klinieken met patiënten  thematisch opgebouwd 

- Semiologie: klinisch onderzoek: patient-partner (soort POKR les door patiënten zelf om 

detectie van artritis en dergelijk aan te leren): dit moet je ZEKER bijwonen.  

 

Slides komen binnenkort op Toledo, hier ook een aantal slides over de opbouw van de lessen.  

 

Wat studeren: 

- Diareeksen vrijgegeven van de hoorcolleges op Toledo 

- Dia’s/nota’s zelf te nemen gedurende klinieken 

- Naslagwerk : Primer on the Rheumatic Diseases 

- Studentencursus: contact prof. Ellen De Langhe want zij zou graag de cursus eens 

doornemen  De proffen willen in partnership gaan om deze cursus te corrigeren. 

Men wil een soort foutloze samenvatting maken 

- Examen = 2 casussen, jury examen samen met Fysische geneeskunde en revalidatie.  

 

Soms moet men in de kliniek bepaalde zaken gaan opzoeken gebruik PubMed, eventueel ook 

Google… Probeer zinvol na te denken.  

  

mailto:josette.cartois@uzleuven.be


 2 

1. Probleemgericht denken bij perifere en axiale gewrichtsaandoeningen 

 

WAAROM PROBLEEMGERICHT DENKEN? 

 

Opleiding tot arts: raadpleging typisch wegens pijn en/of zwelling van 1 of meerdere 

gewrichten, zowel perifeer als axiaal… Er wordt nagegaan of men klinisch kan redeneren, men 

moet weten wat je kan en mag doen met de patiënt.  

 

Vb. dikke knie  

Men gaat een denkpatroon aanleren en niet zomaar lijstjes aframmelen. 

 

Vb. pijn aan de handen = artralgieën aan de handen. 

- Inspectie: zwelling van meerdere gewrichten 

- Pijn in de gewrichten 

 

De vroegtijdige diagnose van de aandoening leidt in de reumatologie tot een betere outcome. 

Bijvoorbeeld binnen de 3 maanden reumatoïde artritis behandelen leidt tot een betere 

prognose. Belang van vroegtijdige detectie. 

 

ANAMNESE EN KLINISCH ONDERZOEK 

 

De dag van vandaag wordt er te snel gegrepen naar technisch onderzoek. Men moet goed 

klinisch onderzoek uitvoeren om tot de juiste diagnose te komen. Behandeling van de patiënt 

is vooral een goede management van de patiënt. 

 

PIJNANAMNESE 

Typische klacht op de consultatie is pijn, maar er zijn verschillende types pijn. 

Er dient steeds een pijnanamnese uitgevoerd te worden: 

- Inflammatoire pijn = nachtelijke pijn 

• Pijn bij rust 

• Patiënten worden ’s nachts wakker, veranderen van houding is niet voldoende, 

na kwartier uit bed gaat het eventueel wat beter = nachtelijke pijn 

• Ochtendstijfheid (vb. handen geraken niet in beweging) tot >1u  

• ’s avonds geen pijn meer of duidelijk minder uitgesproken vergeleken met de 

ochtend 

- Mechanische pijn = belastings- of houdingsgebonden 

• vooral avond: na belasting, beter met rust (i.t.t. inflammatoire pijn) 

• kan ook ’s nachts maar dan ten gevolge van houding 

• vb. bij rhizartrose aan de basis van de duim ontstaat pijn ten gevolge van 

frequent uitwringen van een dweil 
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- Neurogeen type pijn 

• pijn op verloop van het zenuwgebied. De pijn kent dus een typisch 

distributiegebied, schietende pijnen treden op 

• vooral ’s nachts (stase) optredend, maar dag/nacht ritme is niet zo duidelijk 

• sensoriële of motorische stoornissen treden op 

• vb. carpal tunnel (compressie van de n. medianus met uitstralende pijn en 

zinderingen naar de eerste 3 vingers en de helft van de 4e vinger, de pink is 

NOOIT betrokken in het klachtenpatroon) 

▪ typisch bij zwangere vrouw 

▪ vocht stapelt zich ’s nachts op met compressie van de zenuw → 

tintelingen, voosheid...  

- Functionele pijn = alle andere soorten pijn 

• Er is geen duidelijk patroon, de pijn wordt door elke patiënt verschillend 

verdragen en ervaren.  

▪ vb. overal pijn, fibromyalgie, hiertoe behoren ook psychomotorische 

pijnen  

▪ pijn is iets heel verschillend van patiënt tot patiënt = heel belangrijk in 

de kliniek 

• discrepantie tussen klinische bevindingen en klachten  

• elke patiënt uit zijn/haar klachten op eigen manier 

 

ANDERE RELEVANTE ANAMNESTISCHE GEGEVENS 

- Systeemanamnese: extra-articulaire symptomen bijvoorbeeld huid-, long-, nier-, 

leverproblemen… Een systeemanamnese is belangrijk aangezien veel locomotorische 

aandoeningen ook een invloed hebben op andere organen. 

- Familiale anamnese: relevant voor familiaal gebonden, erfelijke aandoeningen. Ook 

heel relevant bij de groep van de spondylarthropathieën  

- Beroepsanamnese is belangrijk om de belasting na te gaan. 

- Functioneren: nagaan of er een psychosomatische factor meespeelt, impact van de 

aandoening op de patiënt. Men gaat de patiënt benaderen vanuit een algemeen 

geneeskundige context. 

KLINISCH ONDERZOEK 

We gaan pijn, zwelling en mobiliteit na in het gewricht 

 

Pijn 

- Lokale/electieve drukpijn of slagpijn:  

• synovitis, tendinitis, gewrichtsspleten, botpijn… 
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• vb. bij het carpal tunnelsyndroom gaat men de Tinel test uitvoeren en deze 

leidt tot directe pijn of tintelingen bij de patiënt indien het 

carpaltunnelsyndroom aanwezig is.  

- Diffuse pijn 

• Septische artritis, jichtartritis 

- Tangentiële drukpijn:  

• polyartritis zoals reumatoide artritis:  als men de hand geeft aan de patiënt en 

men drukt wat op de synoviale gewrichtjes (tussen de metacarpaalkoppen) 

doet dit heel veel pijn bij een patiënt met RA. Indien dit heel ernstig is, vermijdt 

de patiënt zelfs handdrukken. 

• Dit kan ook bij de voetgewrichten getest worden. 

- Pijn bij mobilisatie in de uitersten van de range of motion (hyperflexie en 

hyperextensie) → synovitis 

• Bij pols kan je synovitis zien. Bij de heup niet, maar de patiënt heeft pijn (bij 

endorotatie en flexie). 

- Kloppijn, slagpijn… ter hoogte van rug  

• Ten gevolge van CTS, wervelindeukingen 

 

Gewrichtszwellingen 

We moeten naar gewrichtszwellingen zoeken i.g.v. inflammatoire pijnen. Indien er geen 

gewrichtszwellingen aanwezig zijn, is men er relatief gerust in. Indien wel gewrichtszwelling 

aanwezig is, is dit een belangrijke bevinding. Het gewricht kan hier relatief snel (soms 

irreversibele) schade van ondervinden (bijv indien bacteriële mono-artritis).  

 

Er bestaan verschillende soorten gewrichtszwellingen: 

- Synovitis of synoviale opzetting 

• Voelt relatief stevig aan, pasteus, deegachtige zwelling 

• Term wordt door elkaar gebruikt met artritis 

- Peri-articulaire oedemen 

• Diffuus optredend: hier gaat het niet noodzakelijk om een artritis, maar dit kan 

ook ontstaan door bijvoorbeeld veneuze stuwing (door vb een tumoraal 

proces) 

• Pitting oedeem kan dan aanwezig zijn 

- Vochtuitstorting (hydrops) 

• Fluctuatie van vocht is aanwezig 

• Dit kan ook ontstaan door sportbeoefening 

• Het is klinisch moeilijk te onderscheiden van synovitis 

- Beenderige zwelling 

• Deze zwellingen worden gekenmerkt door zeer harde (je voelt het bot) 

gewrichtsboorden (wellicht osteofyten), typisch bij artrose 

• Bouchard (PIP) en Heberden (DIP) noduli 
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Inspectie van de gewrichten – enkele voorbeelden: 

- Diffuse zwelling rond hand en voeten kan ontstaan bij het RS3PE syndroom (Remitting 

Seronegative Symmetrical Synovitis with Pitting Edema). Hier zie je ook heel veel 

vochtopstapeling (subcutaan oedeem), naast gewone zwelling van de gewrichten.  

- Prepatellaire bursitis = zwelling die niet in het gewricht zit. Dit is eerder typisch bij 

mensen die in de bouw zitten en frequent op de knieën dienen te zitten.  

- Bakercyste zit dorsaal, in de knieholte. Bij gewrichtszwellingen gaat men ook altijd 

vergelijken met de andere kant (symmetrie nagaan). De bakercyste ontstaat door een 

breuk van het synoviaal kapsel en is een teken van een gewricht dat het lastig heeft. 

Indien oplopende intra-articulaire druk door vocht, zoekt vocht continuïteit naar 

dorsaal. Bakercyste staat in continuïteit met de intra-articulaire ruimte  een indiceert 

op deze manier dus een intra-articulair probleem.  

- Indien men twijfelt over de aanwezigheid van zwelling, gaan we de omtrek van het 

gewricht opmeten met een lintmeter en deze vergelijken met het contralaterale 

gewricht. 

- Kijk ook zeker steeds of er asafwijkingen aanwezig zijn (varus, valgus) 

 

Mobiliteit van gewricht 

- Vergelijk steeds met de andere zijde 

- De ‘Range of Motion (ROM)’ is beperkter bij bepaalde aandoeningen en pijnlijker. 

Vergelijk dit steeds met de normale range of motion. 

• Bijvoorbeeld: normale ROM voor een knie = 0/0/140°. 

• Wanneer de patiënt zelf niet actief tot 0° kan geraken (bv maar tot 10°), terwijl 

de arts dit wel passief bij de patiënt kan doen: ROM = 0/10/140°. 

- Laxiteit of abnormaal hoge mobiliteit van een gewricht is zeer frequent. Er bestaat een 

heel spectrum van laxiteit en dit gaat van milde tot ernstige problematiek. Bij de 

meesten is de laxiteit functioneel en verdwijnt dit bij het verouderen. Mechanische 

pijnen bij belasting kunnen wel voorkomen. 

 

INFLAMMATOIR VS. MECHANISCH PROBLEEM 

 

Na de anamnese en het klinisch onderzoek weten we over welk soort pijn het gaat, of er 

zwelling is, hoe de mobiliteit van het gewricht is, of er roodheid/warmte aanwezig is. Nu 

moeten we het onderscheid maken tussen een inflammatoire of mechanische problematiek.  

 

Artiritis:  

Bij artritis gaat het om een inflammatoir type pijn (nachtelijke pijn, opstartpijn doch goed 

evoluerend bij bewegen, rust is pijnlijker dan beweging) met zwelling, bewegingsbeperking, 

warmte en roodheid van het gewricht. Er is een verminderde range of motion aanwezig en  

men ziet niet altijd rubor of calor optreden bij deze aandoening. 
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Artrose (osteo-artrose: soms verwarring met ‘osteoarthritis’ in Angelsaksische literatuur): 

Artrose is een mechanisch type pijn die belastingsgebonden is. Het gaat hier om een 

degeneratief proces. De zwelling is meestal minder uitgesproken. De zwelling kan beenderig 

zijn, doch ook milde hydrops vb van een degeneratieve knie, is mogelijk. Beperking van 

mobiliteit is mogelijk. Artrose kan post-traumatisch ontstaan zijn. 

 

Afhankelijk van het type problematiek gaat men een behandelingsstrategie uitwerken. Dit is 

een “belangrijk kruispunt”. Indien er onduidelijkheid bestaat over het type pijn dan moet je 

beide behandelingspaden wat betrekken.  

 

2. Inflammatoire problematiek : probleemgerichte analyse van de patiënt met 

artritis/synovitis 

 

INFLAMMATIO 

 

Ontsteking = 5 eigenschappen 

• calor 

• rubor 

• tumor 

• dolor 

• functio laesia 

 

Als je artritis/synovitis verdenkt kan je de patiënt vragen kracht te laten zetten (vb. hand 

geven) → als de patiënt dit niet kan is de problematiek erg verdacht voor artritis 

 artritis = snel ↓ van kracht 

 

Onderzoek ALLE gewrichten, niet enkel die van hoofdklacht 

- Vaak vindt men dan meerdere aangetaste gewrichten 

- Laat de patiënt zich uitkleden tot op het ondergoed! 

- Verschillende mogelijkheden 

o mono-artritis: 1 gewricht is aangetast 

o oligo-artritis 

▪ 2 – 4 gewrichten 

▪ grote of kleine gewrichten 

o poly-artritis 

▪ ≥ 5 gewrichten zijn aangetast 

▪ kan symmetrisch of asymmetrisch zijn 

o symmetrisch → denk aan een systeemziekte vb. RA 

o asymmetrisch → denk aan spondyloartritis / psoriasis 

▪ grote of kleine gewrichten 
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o grote gewrichten → spondyloartritis / psoriasis is meer 

waarschijnlijk 

o kleine gewrichten → RA is meer waarschijnlijk 

- Vraag steeds of er rugklachten aanwezig zijn: rugklachten kunnen gepaard gaan met 

de artritis bij vb. spondyloartritis 

 

Inflammatoire problematiek: MONO-ARTRITIS 

 

1. ACUTE MONO-ARTRITIS 

= de patiënt heeft sinds enkele dagen/uren last van inflammatoire pijn 

Dit is een medische URGENTIE, want kan ten gevolge van een infectie zijn 

- Indien je een acute infectieuze mono-artritis mist, heeft de patiënt een grotere kans 

op latere ontwikkeling van degeneratief kraakbeenlijden (versnelde artrose)(en 

daardoor vb. nood aan nieuwe knie over 10 jaar) 

o Een acute infectieuze mono-artritis heeft een sterk verwoestend effect op het 

gewricht indien onbehandeld of te laat behandeld! 

- De diagnose gebeurt door middel van een gewrichtspunctie!! 

o Indien etter aanwezig is (pyartrosis)  infectieus gewricht → medische 

urgentie 

▪ Spoelen van het gewricht + AB 

▪ Kweek van het gewrichtsvocht voor identificatie van het oorzakelijk 

pathogeen 

o Bloed in het punctievocht → traumatische mono-artritis 

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% 

 

Het aantal polymorfonucleairen zegt iets over de mate van de infectie. Men maakt een 

onderscheid tussen inflammatoir vocht (steriel) en infectieus vocht (niet-steriel). Boven de 50 

000 WBC/mm³ gaat het vermoedelijk om infectieus vocht. 

 

DD ACUTE MONO-ARTRITIS 

- verschillende vormen van acute mono-artritis 

o Infectieus/septisch 

▪ bacterieel 

▪ mycobacteriën 
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o Kristaldepositie → inflammatiereactie treedt op ten gevolge van de 

aanwezigheid van kristallen in het gewricht 

▪ Jicht (urinezuur) 

▪ CPPD: calciumpyrophosphate disease 

• Meest voorkomend 

• Soms geklasseerd als metabole aandoening 

• De kristallen zijn goed zichtbaar in het punctievocht bij gebruik 

inversie microscopie. 

o Trauma → hemorragie (als het punctievocht bloederig is, moet je hieraan denken) 

o Andere 

▪ Reactief (spondylartropathie, Lyme) 

▪ Monoarticulair begin van een polyarticulaire aandoening (RA) 

▪ Sarcoïdose 

▪ … 

- Bij de evaluatie van de mono-artritis dient men rekening te houden met leeftijd en 

comorbiditeit van de patiënt 

o vb. kristalartritis bij ouderen 

o vb. infectie bij diabetes 

- Koorts treedt voornamelijk bij infectie op (doch kan ook anders) 

- Ga op zoek naar een mogelijke infectiepoort (porte d’entrée) 

o Meestal is de acute mono-artritis het gevolg van hematogene uitzaaiing 

▪ vb. urogenitale infectie met als gevolg een gonokokken artritis 

▪ eerst polyartriculair en migratoir, monoarticulair in latere fase 

▪ vaak ook tenosynovitis en huidletsels aanwezig (erytheem, pustulae) 

 

BIJKOMENDE ONDERZOEKEN 

- Biochemie 

o inflammatie: sedimentatie, CRP, COFO 

o infectie: stijging WBC met linksverschuiving (meer neutrofielen) 

o oorzaak vb. Borrelia, Chlamydia, … (geven ook reactieve –niet septische- 

artritis), hematogene verspreiding van vb staphylococcus aureus 

- Culturen van het punctievocht, bloed, urine en andere mogelijke infectiehaarden 

- RX heeft weinig nut op het moment zelf, maar kan wel nuttig zijn voor de 

documentatie van het begin van de pathologie. 

 

BEHANDELING 

- Bij infectieus gewricht: spoedopname + gewrichtsspoeling + AB IV (liefst gericht).  
Als je punctievocht al heel troebel is, stuur je de patiënt meteen naar spoed voor behandeling en wacht je uiteraard 

niet op de uitslag van het labo! 

- Inflammatie: NSAIDs, eventueel intra-articulair steroïden (NIET bij septische artritis) 
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SOMS WORDT DE ACUTE MONO-ARTRITIS CHRONISCH 

- In 30% van de patiënten wordt de acute mono-artritis chronisch, en dit vaker bij HLA-

B27 positieve individuen 

- Veel patiënten komen pas in deze fase naar de huisarts 

 

DIFFERENTIAAL DIAGNOSE VAN EEN ACUTE MONO-ARTRITIS: DE KRISTALARTRITIS  

Jicht 

Jicht geeft vaak een acute mono-artritis 

- Depositie van urinezuurkristallen 

- Acuut mono-articulair beeld vooral ter hoogte van MTP-gewricht 1 (de grote teen) 

- Typisch verlopend in aanvallen, uren tot dagen en in 30% van de gevallen met koorts 

boven de 38°C 

- Meer voorkomend bij mannen, kadert vaak in een metabool syndroom (leeftijd 40-60j, 

hyperuricemie, hypertensie, hypercholesterolemie) 

- Indien onbehandeld evolueert dit naar een chronische oligo- tot polyartritis na meer 

dan 10 jaar met jichttophi. 

- Radiologisch: kan bij langdurig bestaan van inflammatie leiden tot radiografische 

schade (typische erosies met sclerotische rand)  

- Diagnose kan ook gebeuren door punctie met visualisatie van de kristallen. Vb een 

punctie in de grote teen  Dit is soms moeilijker als huisarts en dan kun je eventueel 

doorverwijzen naar spoedgevallen. Echter het is NIET strikt noodzakelijk om bij een 

klassiek beeld van een acute MTP1 artritis met bovenliggende jichttophi ook nog een 

punctie te doen 

• Analyse van punctievocht dient te gebeuren, zeker bij grotere gewrichten zoals 

vb een knie!  

▪ Opgelet: niet alle labo’s hebben de juiste materialen voor diagnose  

belang van een goede polarisatiemicroscoop om de correcte diagnose 

te stellen.  

- Behandeling:  

• Anti-inflammatoir: corticosteroïden lokaal (intra-articulair), NSAIDs, colchicine, 

lokaal ijs 

• Oorzakelijk gaat men met allopurinol chronisch behandelen: 

urinezuurverlagend effect.  

▪ Doelstelling van de therapie is het urinezuur < 6 mg/dl 

▪ Vaak levenslange therapie noodzakelijk 

 

Calcium pyrofosfaat dihydraat kristallen (CPPD)  

CPPD of chondrocalcinose (pseudo-jicht) kan zich presenteren als een (sub)acute mono-

artritis. 

- De aandoening tast voornamelijk de knieën en polsen aan en er zijn calcificaties te zien 

op RX, typisch in het kraakbeen of in de meniscus.  
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- De diagnose wordt klinisch gesteld, via analyse van het punctievocht en via 

gewrichtsaantasting op RX (typische calcificaties).  

- De behandeling is symptomatisch (gelijkaardig aan jicht) en bestaat uit NSAIDs, 

colchicine, corticoïden. Hier logischerwijze geen bijdrage van urinezuurverlagende 

therapie (allopurinol). 
 

2. SUBACUTE OLIGO- OF ZELFS POLYARTRITIS (WEKEN) 
 

- Infecties: bacterieel (gonokokken of meningokokken), Lyme, bacteriële endocarditis, 

viraal 

- Inflammatoir: RA, jicht, spondylartropathie (Reiter, psoriasis), systeemziekten (SLE), 

sarcoïdose 
 

Het verloop: 

- Soms kan dit migrerend zijn (begint bijvoorbeeld bij de knie en breidt dan verder uit 

naar de pols…) 

- Additief: er komen telkens gewrichten bij, het is niet gewrichtsspecifiek. 

- Intermittent: “palindroom” reuma bij RA (50% evolueert naar RA, 50% verdwijnt 

spontaan), psoriasis… 

• Palindroom = syndroomvrije intervallen waarna het ziektebeeld terugkeert.  
 

Deze pathologie kan ook chronisch worden. 

 

3. CHRONISCHE MONO-ARTRITIS 

Sommige aandoeningen kunnen evolueren naar een chronische aandoening. 

Differentieel diagnose: 

- Infectieus: mycobacteriën (tbc), fungi, Lyme 

- Inflammatoir: begin van RA en SpA 

- Gemengd mechanisch/inflammatoir: OA, post-traumatisch, chondromatosis, 

avasculaire necrose van het bot. 

 

4. CHRONISCHE OLIGO- OF ZELFS POLYARTRITIS 

ONDERSCHEID TUSSEN 

- Polyartralgie/milde synovitis 

o Polyartralgie of milde synovitis treden eerder bij systeemziekten op vb. SLE 

(systemische lupus erythematosus), PMR (polymyalgia reumatica), SSc 

(systeemsclerose), OA (osteoartrose) 

- Oligo- of polysynovitis 

o RA, spondyloartropathie en psoriasisartritis 

 

PATROON/DISTRIBUTIE VAN AANTASTING  

- perifere gewrichten 
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o kleine vs grote 

o symmetrisch vs asymmetrisch 

- axiale aantasting 

o cervicale WVZ 

o thoracolumbale WVZ 

o sacroiliacale gewrichten 

 

VOORBEELDEN 

- Reumatoïde artritis 

o Polyarticulaire aantasting 

o Symmetrische verdeling 

o Grote en kleine gewrichten zijn aangetast 

▪ Zelden aantasting van de DIP’s 

▪ Wel cervicaal maar niet thoracolumbaal aantasting van de wervelzuil 

o Vroegtijdige diagnose en behandeling geeft een veel betere prognose 

- Spondyloartropathie 

o Aantasting vaak ook axiaal, al dan niet met sacro-iliitis 

o Er zijn verschillende mogelijkheden van aantasting 

▪ Psoriasis artritis → vaak ook aantasting van de DIPs 

▪ Enteropathisch: inflammatory bowel disease is vaak aanwezig 

▪ Reactieve artritis (oa Reiter) → conjunctivitis, uretritis treden op.  

▪ SA: symmetrische SI 

 

Het is dus noodzakelijk om een volledig klinisch onderzoek uit te voeren! Het patroon of de 

distributie van de aangetaste gewrichten kan u al een hint geven over de aandoening.  

 

Inflammatoire problematiek: OLIGOARTICULAIR  

 

Chronische artritis: langer dan 6 weken aanhoudend en de kans dat dit spontaan regresseert 

is slechts 10%. In de meeste gevallen zit je met een chronische aandoening die niet meer 

spontaan regresseert. Denk niet alleen aan de perifere gewrichten, maar denk ook aan 

rugklachten. Verbreed dus uw kijk naar het volledige lichaam, men moet dus alle gewrichten 

grondig nakijken. 

 

1. CHRONISCHE OLIGO-ARTRITIS 

- Anamnese 

• Inflammatoire pijn 

- Meest voorkomende chronische oligo-/polyartritis is de groep van de spondylo-

artropathieën (SpA) en die presenteert zich met articulaire en extra-articulaire 

manifestaties. Het gaat dus een systemisch beeld en gaat niet over verschillende 

aandoeningen apart! De ziektebeelden zijn afzonderlijk of in elke combinatie mogelijk! 
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Dit is een immuun-aandoening en leidt dus tot een verstoring van het immuunsysteem 

met aantasting van het lichaam op welbepaalde plaatsen. MRI heeft ons heel veel 

extra informatie gegeven rond deze inflammatoire pathologieën. 

 
2. SPONDYLOARTRITIS 

= groep inflammatoire gewrichtsaandoeningen waarbij zowel perifere gewrichten als rug zijn 

betrokken. Inflammatoire gewrichtsproblemen vereisen zowel articulair als extra-articulair 

onderzoek. 

De juveniele aandoeningen behoren niet tot deze leerstof. 

 

- Articulair: 

• Perifeer: asymmetrische oligoartritis (evt. polyartritis) en kan soms evolueren 

naar een polyartritis 

• Axiale aantasting (de rug): inflammatoire rugklachten (nachtelijk, uitgesproken 

ochtendstijfheid, verbetert bij mobilisatie) 

▪ Vb. sacro-iliitis = ontsteking van de sacro-iliacale gewrichten met 

verspringende bilpijn.  

▪ Spondylitis 

• Enthesitis (ter hoogte van peesinsertie op het niveau van het bot) 

▪ Sterke zwelling van de insertie van de pees, men ziet vaak ook een 

erosief lijden van het bot, met oedeemvorming in die regio. Belangrijk 

inflammatoir infiltraat ter hoogte van de peesinsertie. Dit is vaak 

primair aanwezig bij deze aandoeningen. 

• Combinatie van perifere en axiale problemen is mogelijk 

- Extra-articulaire manifestaties treden op (!! Heel belangrijk dit na te vragen !!) 

• Vaak ziet men deze zaken in families terug! Een familiale anamnese is dan ook 

zeker van belang 

• Huid: vnl. psoriasis 

▪ Rode vlekken die sterk schilferend zijn (desquamatie) en dit treedt 

typisch op ter hoogte van de hoofdhuid, maar ook ter hoogte van de 

ellebogen, knieën… 

• Gastro-intestinaal: inflammatoir darmlijden (IBD) zoals Crohn of CU 

• Urogenitaal: uretritis (Reiter), prostatitis 

• Ogen: uveïtis = ontsteking van de uvea (AS/Bechterew)  

▪ (vnl. posterieure uveïtits) 

- Labo: RF is negatief, vaak is men wel HLA-B27 positief (genetisch of soms familiale 

clusters) 

 

Seronegatieve (RF-anti-CCP-) spondylo-artritis is niet hetzelfde als RF- reumatoïde artritis! 
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- RA is altijd een klinische diagnose die wordt gesteld op basis van symmetrische 

aantasting van de kleine gewrichten, ongeveer 20% van de patiënten met deze 

diagnose zijn RF- en anti-CCP negatief 

- Bij spondyloartritis: typisch minder gewrichten betrokken 

 

MRI is een heel belangrijk wapen geworden in de vroegtijdige detectie van inflammatoire 

aandoeningen, zelf bij inflammatoire darm- en rugpijn en vroege spondylo-artropathie in de 

sacro-iliacale gewrichten. Een MRI kan insertionele inflammatie, tendonitis, osteïtis en 

synovitis gaan diagnosticeren.  

 

HET SPONDYLARTROPATHIE CONCEPT !  
 

Karakteristieken van het spondyloartropathie concept 

- Typisch gaat het over patiënten met een chronische artritis, maar ze zijn RF- en er zijn 

geen reumatoïde nodules aanwezig 

- Chronische inflammatoire perifere artritis treedt op 

- Aanwezigheid van spinale inflammatie: inflammatoire rugpijn, sacro-iliitis met of 

zonder spondylitis. De symptomen van inflammatoire rugpijn zijn verbetering van de 

pijn bij beweging, typisch bij jongere mannen optredend, rust lokt pijn uit, nachtelijke 

pijn treedt op (typisch vanaf 2-3h)… 

- Primaire pathologie is wellicht inflammatoire enthesopathie: 

• Chronische ontsteking van de peesaanhechtingen 

• Belasting functioneert als een uitlokkende factor 

- Klinische overlap bestaat tussen de verschillende klinische entiteiten binnen de groep 

- Heel vaak een familiale aggregatie (= je vindt het terug in clusters van families) 

- Associatie met HLA-B27 

 

Centrale aandoening: ankyloserende spondylitis (vroeger de ziekte van Bechterew 

genaamd) 

 
 

- Rond de centrale aandoening ontstaat  

o ongedifferentieerde spondyloartropathie (uSpA) 
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o psoriatische artritis 

o acute anterieure uveïtis (chronische recidiverende oogontstekingen) 

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

o IBD 

o reactieve artritis 

- Bijna 1% van de bevolking heeft dit 

 

Dit zijn geen auto-immuunaandoeningen! 

- wel immuungemedieerde aandoeningen 

o in aantal gevallen zelfs door infectie getriggerd 

- er is chronische inflammatie ter hoogte van de gewrichten en extra-articulair 

→ onderliggend mechanisme is helemaal anders dan bij auto-immuunaandoeningen! 

 

Overbruggingsfenomeen: verbening treedt op 

- typisch vorming de novo bot ter hoogte van enthesen → mensen met artritis waarbij 

gewrichten volledig gaan vastzitten (vb. bamboo spine) 

- in tegenstelling tot RA e.d: hier enkel botafbraak aanwezig 

 

De “enthesitis”  

- Anamnestisch: De patiënten hebben pijn… 

- Inspectie: belangrijke ontsteking ter hoogte van de vasthechting van de achillespees 

met insertie op het bot  

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

o Pijn, zwelling, hinderlijk gevoel… 

- MRI: botoedeem ter hoogte van vasthechting pees aan calcaneus (insertionele 

inflammatie) = “handtekening van enthesitis” 

o Ook het onderliggend bot heeft inflammatie = osteitis 

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

▪ De enthesitis kan ook wat overslaan naar gewricht (‘spill over’) → dan 

ontstaat synovitis. 

 

SpA = SpondyloArtropathie: ESSG criteria (Europese Spondylartropathie Studiegroep) 

 dit begint meestal bij een jonge patiënt en niet meer bij een oudere persoon.  

1. Inflammatoire wervelkolompijn of synovitis 

o Inflammatoire wervelkolompijn 

• Onder inflammatoire wervelkolompijn verstaat men actuele of vroegere 

symptomen van wervelkolompijn in lage rug, dorsale of cervicale regio met 

minstens 4 van volgende kenmerken 

✓ Ontstaan voor leeftijd 45 jaar 

✓ Insidieus begin 

✓ Verbeterend bij bewegen 
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✓ Geassocieerd met ochtendstijfheid 

✓ Minstens 3 maanden durend 

o Synovitis: geschiedenis van of actuele aanwezigheid van 

• Asymmetrische artritis 

• of artritis dominerend ter hoogte van onderste ledematen 

 

+ 

 

2. Eén of meer van volgende 

o Positieve familiale geschiedenis: aanwezigheid van 1e graadsverwanten met één 

van volgende aandoeningen 

• Ankyloserende spondylitis (vragen of er familieleden met chronische 

rugpijn zijn waarbij rug geblokkeerd is) 

• Psoriasis van de huid 

• Acute uveïtis 

• Reactieve artritis 

• Inflammatoire darmziekte 

o Pijn in de bilstreek alternerend tss L en R gluteus regio = handtekening van 

sacroiliitis 

• dus GEEN lage rugpijn maar in bil. Je moet daar specifiek naar vragen, want 

mensen durven het zelf niet zeggen.  

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 ter 

hoogte van insertie van de 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 het begin van de artritis 

o Inflammatoire darmaandoening 

• Actuele of vroegere ziekte van Crohn of colitis ulcerosa 

• Gediagnostiseerd door arts én bevestigd door endoscopie (of eventueel MR 

enterografie voor beoordeling dunne darm) 

 

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

het gaat om een chronisch inflammatoire aandoening zonder genezing 

→ chronische levenslange therapie is dan noodzakelijk. 
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Met deze symptomen is men dan internationaal gekomen tot bepaalde classificatiecriteria 

(waarmee je weet dat iedereen o.b.v. dezelfde kenmerken de classificatie van de pathologie 

doet): de ASAS classificatie. Dit zijn classificatiecriteria en dus geen diagnosecriteria! 

 
Binnen spondyloartropathie concept zitten aantal aandoeningen! 

 

Bij de aandoeningen wordt NIET over uveïtis gesproken want als dit alleen voorkomt, gaat het 

niet over een reumatologisch probleem. Indien uveïtis alleen voorkomt is een lokale 

behandeling nodig, maar indien je niet kunt definiëren of de gewrichten betrokken zijn gaat 

men toch meer systemisch gaan behandelen.  

 

VIER GROTE TYPES VAN SPA: SPONDYL-ARTROPATHIEËN 

1. Spondylitis ankylosans (AS) 

2. Inflammatoire darmziekte (IBD) gerelateerde artritiden 

3. Reactieve artritiden (urogenitaal/enterogeen) 

4. Psoriasis artritiden (PsA) 

5. Ongedifferentieerde SpA 

 

2.1 Ankyloserende spondylitis  

= ziekte van Bechterew en is de kern van de groep aandoeningen 

 

Kenmerken:  

- Meestal op jongere leeftijd optredend. Boven de leeftijd van 50 jaar begint de ziekte 

nog zelden. De diagnose kan wel op oudere leeftijd gesteld worden indien het 

ziektebeeld eerder mild is en men toch al jaren klachten heeft. 
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- Meer optredend in het mannelijke geslacht (doch geen gigantisch groot verschil). Bij 

non-radiologische ankyloserende spondylitis (geen radiologische beelden van AS, ttz 

de klassieke RX radiologie ziet er normaal uit, MRI (niet-radiografie) kan wel afwijkend 

zijn) is er minder mannelijke aantasting.  

- Symmetrische sacro-iliitis: verspringende bilpijnen 

• Patrick’s test 

• Aantasting van de sacrale gewrichten 

• MRI toont duidelijk symmetrische inflammatie 

• Anatomopathologie: lymfocytaire ontstekingsinfiltraten zijn aanwezig 

- Vaak ook geassocieerd met perifere artritis (in 30% van de gevallen): voornamelijk 

heup en schouders zijn aangetast 

- Extra-skeletale manifestaties kunnen zich voordoen 

• (anterior) uveïtis 

• Microscopische colitis in 30-60% 

• Spondylodiscitis 

• Atlanto-axiale subluxaties, cauda equina syndroom 

• Stomatitis 

• Erythema nodosum (typisch ter hoogte van onderste ledematen ontstaan rode, 

licht warm aanvoelende, progressief pijnlijke zwellingen die bij wegtrekken ook 

pigment kunnen achterlaten).  

- HLA-B27+  

• Opgelet: ongeveer 90% van de blanke bevolking met ankyloserende spondylitis 

is HLA-B27+, maar ook 7% (7-10%) van de gewone Belgische bevolking is HLA-

B27 positief, doch heeft (nog) geen klinische symptomen. Niet iedereen met 

rugpijnklachten heeft spondylitis ankylosans indien HLA-B27+ 

 

Klinisch onderzoek:  

- Axiale mobiliteit testen: vermindering van mobiliteit is aanwezig, sterke daling van 

anteflexie, lateroflexie is aangetast, verstijving van de gewrichten, wervelzuil is minder 

beweeglijk 

• Gedaalde Schober index: ontplooiing van de rug (anteflexie) lumbaal is sterk 

verminderd (normaal meer dan 15 cm anteflexie mogelijk). 
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▪ Men gaat bij een rechte rug kruisjes zetten op 2 plaatsen (ongeveer 10 

cm uit elkaar) → bij buigen moet afstand minstens 5 cm toenemen 

▪ Als je bij jonge man een index 10 → 12 cm meet dan spreekt men van 

verminderde lumbale mobiliteit. 

• Toegenomen hand-grondafstand door een beperkte lumbale mobiliteit. Een 

jonge man die met de handen niet tot aan de grond kan of er zelfs ver weg van 

blijft, heeft een beperkte lumbale mobiliteit.  

• Verminderde thoraxamplitude: de thorax zet minder uit bij in- en expiratie 

door een aantasting van de costovertebrale gewrichten. Dit kan dodelijk zijn 

ten gevolge van ernstige infecties door een verminderde ademhalingsexpansie, 

die niet meer op te lossen zijn. Men kan een verminderde thoraxamplitude 

meten met een lintmeter.  

• Lumbale lateroflexie (LLF) is beperkt maar wel nog symmetrisch. We kunnen 

dit meten door de patiënten zijn handen op de zijkant van de benen te laten 

leggen. Bij lateroflexie gaat de hand dan richting de knie afzakken en deze 

afstand kan je meten. Men moet steeds het onderscheid maken met 

discopathie (kraakbeenschijf die kwalitatief in de problemen zit en waardoor je 

rugpijn krijgt) waar de LLF asymmetrisch verminderd is. 

• Occiput-muur afstand: testen van de cervicale anteflexie. Men kan het hoofd 

niet meer tegen de muur brengen. 

- Sacro-iliacale drukpijn = bilpijn is uitlokbaar door op de bil te drukken. 

• In normale toestand beweegt het sacro-iliacale gewricht niet ten opzichte van 

elkaar (behalve een beetje bij baby’s en vrouwen net na de bevalling). Men 

krijgt drukpijn. 

- Patrick’s test (FABERE test = flexie, abductie, externe rotatie en extensie) = test de 

aanwezigheid van sacroiliitis. Men brengt het geteste been in flexie, abductie, externe 

rotatie en extensie.  

• Indien pijn aan de ipsilaterale zijde anterieur optreedt, is er een stoornis van 

het heupgewricht van dezelfde zijde.  

• Indien pijn aan de contralaterale zijde en posterieur rond het sacro-iliacale 

gewricht, dan is de pijn ter hoogte van het sacro-iliacale gewricht vermoedelijk 

ten gevolge van een sacro-iliitis.  

- Typisch:  onderste 1/3 van het gewricht is ontstoken 

• Het duurt gemiddeld 7 jaar vooraleer je de radiologische diagnose ziet → dus 

het is voornamelijk klinische diagnose 

• Op T2 gewogen MRI ziet men de afwijkingen sneller: veel wit ter hoogte van 

sacro-iliitis → dit zijn subchondrale botveranderingen 

• Vroeger nam men een biopsie van de aantasting en zag men ook subchondraal 

aantasting 

- Botoedeem zie je niet enkel ter hoogte van de sacro-iliacale gewrichten maar ook van 

de andere gewrichten met het optreden van shiny corners op MRI:  
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• Men ziet op MRI inflammatoire wervelhoekjes ter hoogte van de anterieure 

ligamenten die van ruggenwervel naar ruggenwervel gaan. Dit zie je op T2 

gewogen MRI beelden bij inflammatoire rugpijn. Men kan deze shiny corners 

ook posterieur in de wervelzuil gaan zien 

- Indien onbehandeld gaat een volledige ankylose ontstaan en dan spreekt men van een 

bamboo spine. De wervelzuil is 1 groot blok geworden, waar geen beweging meer 

mogelijk is. De ziekte is nog steeds actief: er kan zich nog inflammatoir oedeem 

ontwikkelen, rugpijn en gewrichtslijden kunnen nog blijven ontstaan.  

- Geen osteofytaanmaking (wel bij osteoartrose), wel overbruggingen langs de wervels 

die de wervelzuil doen verstenen (blauwe foto) 

• L: artrose tussen wervels met sterke aantasting van de tussenwervelschijven 

→ reactie wervellichaam met vorming osteofyten 

▪ Kan grote weerhaken tonen maar veelal horizontaler 

▪ kunnen soms ook indruk geven dat er volledige overbrugging is maar 

dan zijn dat “kissing osteofytes” 

• R: SpA: tussenwervelafstand bewaard (perfect normale discus) 

▪ bridging syndesmofyten 

▪ vroege vertebrale syndesmofyten 

▪ Romanus lesion = shiny corners 

• Soms is er geen makkelijk onderscheid tussen SpA en osteoartrose: men gaat 

dan voornamelijk kijken naar de intervertebrale discusruimte en de leeftijd van 

de patiënt 

 
 

- DISH (over 4 wervels maximaal) = diffuse idiopathische skeletale hyperostose (paarse 

foto) 

• Geen gekende oorzaak 

• Typisch thoracaal, unilateraal en over een 4-tal niveaus boven elkaar 

• Geen speciale behandeling noodzakelijk 

• Soms zelf een volledige overbrugging (gelijkt wat op osteofyten maar dan 

verticaal) 

• Dit is niet zo klinisch relevant omdat dit geen inflammatoire rugpijn geeft, vaak 

is het een toevallige bevinding en zijn er geen functionele klachten (normale 
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Schober index). De oorzaak en de onderliggende pathologie van deze 

aandoening is veelal niet duidelijk.  

 

Differentieel diagnose: Men stelt de diagnose van inflammatoire rugpijn (IBP) als 2/4 criteria 

vervuld zijn 

- Ochtendstijfheid >30 minuten 

- Verbetering met inspanning, niet met rust 

- Wakker worden van pijn tijdens 2e helft van de nacht (rond 2-3h in de nacht) 

- Alternerende bilpijn 

 

Andere parameters die u in eerste lijn kunnen helpen bij IBP-patiënten (inflammatory back 

pain)  

- Patiënten antwoorden vaak spectaculair op anti-inflammatoire middelen (bij iedere 

inflammatoire rugpijn) 

o dus response to NSAIDs → hoge sensitiviteit en specificiteit 

- Uveïtis 

- Familiale geschiedenis is belangrijk omwille van hoge specificiteit 

- Perifere artritis 

 

Bloedbeeld: 

- Meer dan de helft van de patiënten heeft vaak een normaal bloedbeeld met normaal 

CRP, RF- .  

• CRP en sedimentatie: lage sensitiviteit, maar hoge specificiteit. Indien CRP 

normaal is, sluit dit AS niet uit, maar indien het verhoogd is, is het eerder 

aantonend voor de pathologie.  

- Er is geen plaats voor een HLA-B27 bepaling in de eerste lijn (specialistische 

geneeskunde) 

 

Beeldvorming: 

- Indien de rugpijn chronisch aanhoudt, gaat men een MRI uitvoeren en deze kan heel 

wat duidelijkheid geven. Een MRI wordt nooit onmiddellijk in eerste lijn uitgevoerd, 

aangezien vaak gewoon toevallige bevindingen worden aangetroffen die niets met de 

pathologie te maken hebben. 

• Je ziet heel mooi het botoedeem 

• Typische pitfall: discusprolaps in de lage rug komt bijna in 50% van de 

asymptomatische mensen voor!  

- RX is minder goed 

 

Extra-skeletale manifestaties: 

- (Anterior) uveïtis 

o anterieur zichtbaar (doch discreet) 
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o posterior: zie je niet zonder slit-lamp 

- Aorta-insufficiëntie 

- Aantasting van de tussenwervelschijven (spondylodiscitis) 

- Microscopische colitis: darmaantasting 30-60% 

- Neurologische fenomenen tgv atlanto-axiale subluxaties, cauda equina-problemen 

- Nefrologisch: amyloïdose, IgA-nefropathie 

- Pulmonaire fibrosis (restrictief) 

 

2.2 IBD geassocieerd/Enteropathische artritiden (= EA): 

 

Gewrichtsklachten: enteropathische artritiden 

- Vrij acuut optredend, komt relatief frequent voor, voornamelijk in een jongere 

populatie (diagnose wordt gesteld <40j). 

- Voornamelijk aantasting van de onderste ledematen (knie en enkel) 

- Migratoir en inflammatoir gewrichtsvocht: eerst wordt de ene knie aangetast, dan de 

andere, enzovoort 

- Asymmetrisch en oligo-articulair 

- Perifeer en/of axiaal aantasting van de gewrichten 

- Inflammatoir gewrichtsvocht bevat tot 50 000 WBC/mm3 en dan gaat het 

voornamelijk om polymorfonucleairen 

 

Darmklachten: Darm kan heel rustig zijn, doch kan de artritis zeer agressief zijn.  

- Crohn (vnl. ileum) of CU (dikke darm) in de voorgeschiedenis 

• 10-20% van de mensen met de diagnose van IBD krijgen te maken met 

gewrichtsklachten (artritiden). Het opsteken van gewrichtsklachten kan duiden 

op een darm die slechter gaat of dat er juist niets aan de hand is en het louter 

gaat om een gewrichtsprobleem.  

- Opgepast de artritis kan ook vooraf gaan aan de gastro-intestinale symptomen.  

- Soms is er slechts beperkte (microscopische) colitis zonder veel klinische symptomen 

- Dit kan ook optreden bij mensen met een intestinale bypass 

 

Hierbij treedt ook extra-intestinale aantasting op:  

- Huidaandoeningen aanwezig bij tot 25% van de patiënten 

o 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 

o Pyoderma gangrenosum: etterige ontsteking van de huid die zelfs necroseert 
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▪ pijnlijke diepe huidulceraties 

▪ minder frequent 

- Uveïtis 

o anterior uveïtis: meestal unilateraal transiënt patroon van  ooginflammatie 

karakteristiek van SpA patiënten 

o bij Crohn: ook granulomateuze uveïtis mogelijk (meer chronisch) 

- Afteuze stomatitis: mondaftose → belangrijke aften bij jonge mensen die blijvend 

terugkomen 

o dit kan ook in kader van SLE ontstaan (maar dan meestal kleinere aften) 

o voornamelijk indien recidiverend/aanhoudend: bijkomend bloedonderzoek + 

anamnese naar gewrichtsklachten, darmklachten… doen 

 

2.3 Reactieve artritiden (ReA) 

 

Ontstaansmechanisme:  

Er gaat een infectie aan de aandoening vooraf, periode klachtenvrij en dan nadien pas reactie 

van het immuunsysteem. De kiem is eigenlijk weg! Het immuunsysteem wordt door 

ongekende prikkel getriggerd en wordt dan actief en valt de gewrichten aan. Het is hier een 

inflammatie aanwezig, doch geen infectie meer. Vermoedelijk heeft dit te maken met 

‘molecular mimicry’, d.w.z. dat het immuunsysteem bepaalde aminozuursequenties herkend 

die aanwezig waren in de infecterende kiemen. Als je dan 4 weken na de infectie in contact 

komt met een agens met eenzelfde AZ-sequentie dan krijg je een reactivatie van het 

immuunsysteem. 

 

Kenmerken:  

- Meer bij HLA-B27+ patiënten 

- Heel frequent optredend 

- typisch op urogenitale of GI infecties 

• Urogenitaal: vnl Chlamydia (SOA) → opsporen via PCR op urinestaal 

▪ Behandelen is noodzakelijk, want het is chronische infectie 

▪ Meestal 3 porties urine nemen om te kijken of er urethritis aanwezig is 

(eerste 50mL van de urine, dus niet middelste deel want blaas is steriel) 

• Enterogeen 

▪ Shigella, Salmonella, Yersinia, Campylobacter 

▪ Verhaal van vakantie waar men veel schaaldieren heeft gegeten, wat 

diarree heeft gehad, en dan na 2 weken na vakantie doen ze reactieve 

artritis 

• Borrelia (Lyme)? → er is wat discussie over wat hier het mechanisme exact is, 

maar na enkele jaren is er dus artritis mogelijk 

▪ Soms vind je nog wat Borrelia kiemen terug dus dan is het eerder 

infectieus 
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▪ Meestal eerder een reactieve artritis 

 

Klinische eigenschappen van een reactieve artritis. 

- Asymmetrische oligoartritis 

o In 20% van de gevallen: reactieve artritis dooft niet uit maar is soms erosief met 

evolutie naar chroniciteit (frequenter bij HLA-B27+ individuen) 

▪ Gewrichten voelen typisch warm, gezwollen en zacht aan (kan 

septische artritis imiteren → sowieso bij deze patiënten aspiratie 

synoviale vloeistof en culturen) 

▪ Voornamelijk OL: knieën, enkels, voeten 

o Dactylitis (zwelling volledige vinger/teen) kan optreden in voeten 

- Enthesitis (inflammatie op plaatsen ligamentaire aanhechting aan bot) is karakteristiek 

o Vaak gaat het om een achillespeestendinopathie en plantaire fasciitis 

o Er is ook pijn in iliacale toppen, ischiale tuberositae en rug mogelijk 

o Dit kan invaliderend zijn met ernstige beperking in gewicht dragen en wandelen 

als gevolg. 

- Verder is ook mogelijk (50% van de gevallen) 

o Spondylitis 

o Asymmetrische of unilaterale sacroiliitis 

▪ Bilpijnen 

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

- Extra-articulaire manifestaties 

o Conjunctivitis 

▪ Reiter syndroom = triade van urethritis (of cervicitis bij een vrouw) + 

artritis + conjunctivitis; voorafgegaan door een Chlamydia infectie  

dit is typisch voor het SpA concept  (reactieve artritis)  

• Men gaat een PCR op urine doen en dit dient natuurlijk 

behandeld te worden. 

▪ Dit is geen uveïtis 

- Huidinfiltratie 

o Huidletsels 

o Keratitis blenorrhagica: papulosquameuze uitslag die voornamelijk palmen en 

zolen van de voet aangaat 

▪ Soms klinisch en histopathologisch niet te onderscheiden van pustulaire 

psoriasis 

- Nageldystrofie (ook overlappende eigenschap met psoriasis artritis) 

- Urethritis 

o Kan aanwezig zijn door veroorzakende infectie (vb. Chlamydia urethritis) 

o Kan extra-articulaire eigenschap zijn van postdysenterische ReA 

- Acute anterior uveïtis in 20% van de patiënten op bepaald punt tijdens duur ReA. 
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Radiologisch wordt er meestal niet veel gevonden, maar indien de reactieve artritis lang 

bestaande is zijn er wel overbruggingen mogelijk. 

 

2.4 Psoriatische artritis 

Het kan een asymmetrische oligo-artritis zijn, het kan enkel huidaantasting zijn, enkel 

aantasting van de DIP-gewrichten van de handen, enkel rugaantasting, zeldzame ernstige 

vorm. 

- Psoriatische artritis is de meest frequente vorm van artritis (misschien 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/5 groepen van klinische manifestaties: 

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 

 

▪ Artritis mutilans is een ernstig vervormende, destructieve vorm van PsA 

• Je kan de vingers volledig induwen, heel veel van het bot is weg 

• Radiologisch: “pencil in cup lesion” 

- Temporele relatie 

o Psoriasis kan aan artritis voorafgaan (67%) 

o Psoriasis kan parallel of nadien verschijnen (33%) 

 

Kliniek 

- Perifere artritis 

o Pijn, zwelling en stijfheid in de betrokken gewrichten 

o In het vroege stadium meestal oligo-articulair maar kan polyarticulair worden 

met tijd 

o Meestal asymmetrisch 

o Patiënten  met PsA vaak minder gevoelig dan patiënten met RA → vaak 

presentatie met deformiteit en gewrichtsschade zonder enige pijn  

- Sausage digits = dactylitis 
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o Typische eigenschap van psoriasis artritis!: diffuus gezwollen vinger → 

helemaal bovenaan DD is psoriasis artritis 

o Niet gewricht op zich is ontstoken en gezwollen maar volledige digit (teen / 

vinger) 

▪ Allicht zowel synovitis van gewrichten als tenosynovitis (voornamelijk 

flexorpezen) + inflammatie van bovenliggende weke delen (huid) 

▪ Vooral in tenen, maar kan ook in vingers 

o Vingers/tenen met dactylitis: meer kans op ontwikkeling erosies 

- Tenosynovitis: veel voorkomend 

- Enthesitis: typische eigenschap van PsA 

o Vooral ter hoogte van plantaire fascia 

- Extra-articulaire eigenschappen van PsA 

o Huid psoriasis 

▪ Psoriasis vulgaris is meest frequent geassocieerd met PsA 

• Huidletsels op drukplaatsen: extensoroppervlakken (ellebogen 

en knieën), hoofdhuid, gluteale vouwen en anale kloof 

• Soms niet goed zichtbaar als je patiënt niet volledig laat 

ontkleden 

▪ Psoriasis guttata ook mogelijk, maar minder voorkomend bij PsA 

▪ Ernstigste vorm psoriasis: erythroderme type 

▪ Nagelaantasting 

• Vaker geobserveerd in patiënt met PsA in vergelijking met 

ongecompliceerde psoriasis 

• Olievlekfenomeen → “precies alsof er wat olie onder nagel is 

gespoten” 

• Kan geassocieerd zijn met DIP-gewrichtsaantasting 

o Iritis (=anterior uveïtis) (pijnlijke inflammatie van oog) 

o Urethritis: minder frequent dan in andere leden van SpA-groep 

o Darmaandoeningen mogelijk 

o 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 (dient 

niet vanbuiten gekend te zijn)  

 



 26 

 
 

Wat suggereert psoriasis artritis in plaats van reumatoïde artritis? 

- Asymmetrische artritis 

- Ook inflammatoire rugklachten (axiale gewrichtsaantasting) 

- RF en anti-CCP negatief 

- Nail pitting (putjes ontstaan in de nagels) 

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

- Sausage digits 

o bij RA: gewricht = gewricht, daartussen niks gezwollen 

- Familiegeschiedenis psoriasis / psoriasis artritis 

- Radiologisch (laattijdig pas) 

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

o belangrijke remodeling aanwezig  

 

2.5 Ongedifferentieerde SpA 

Niet te kennen 

 

VERGELIJKING BINNEN HET SPA CONCEPT ! 
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→ belang: behandeling is verschillend 

 

BEHANDELING SPA 

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

- Dit heeft zelfs een positief effect op de inflammatoire klachten 

- Dit is de hoeksteen van de behandeling, zeker ook om de mobiliteit en de functie van 

het gewricht te behouden 

 

Medicatie 

- Altijd starten met ontstekingswerende middelen: NSAIDs 

o Langwerkende preparaten 

o Vaak wordt dit langdurig gegeven (maanden), daarom vaak maagbescherming 

bij gegeven. Dit in tegenstelling tot artrosebehandeling waar kortwerkende 

preparaten gedurende een kortere periode gegeven worden. 

 

→ Met NSAIDs en oefeningen  zijn veel patiënten al goed geholpen 

 

Als er ook perifere artritis en enthesitis zijn in het ziektebeeld, dient er medicatie bij te 

komen:   

- DMARDs: methotrexaat, salazopyrine, leflunomide 

o Al zijn er geen aanwijzingen dat structurele veranderingen beïnvloed worden 

maar op lange termijn blijkt het toch positief te zijn 

o Deze medicatie is nodig om de ziekte-activiteit naar beneden te halen 

- Doorbraak: TNF-blokkade (biologicals; vanuit farmacologie: infliximab, adalimumab, 

etanercept) 

o Veel belangrijker aandeel dan bij RA 

o Effect bij deze aandoeningen vaak spectaculair 

▪ Klachten gaan volledig weg 

▪ Patiënt voelt volledig niks meer van de aandoening 
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▪ Er is een volledige normalisatie van het bloedbeeld, normale sport en 

functioneren is mogelijk! 

 

Behandelpiramide bij psoriasis artritis 

 
 

- Altijd eerst educatie, want het gaat hier om chronisch inflammatoire processen die we 

in principe niet kunnen genezen  

→ als GM gestopt wordt komen de klachten relatief snel terug (beetje afbouw 

is soms wel mogelijk) 

- Oefeningen 

- Ontstekingswerende middelen (eerst NSAIDs) 

- Tweede lijn: sulfasalazine, MTX, leflunomide 

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

o igv spondyloartritis: anti-TNF 

- Soms steroïden 

- Indien dan nog niet geholpen: experimentele therapie 

 

! Belangrijk om onderscheid te maken tussen spondylitis en perifere artritis.  

 

 

Spondylitis:  

- Houdings- en lenigheidsoefeningen  

- NSAIDs  

- Biologicals zoals anti-TNF 

Perifere artritis (al dan niet in combinatie met axiaal): 

- NSAIDs 

- DMARD/basistherapie (disease modifying drug) = metotrexaat (MTX), salazopyrine, 

leflunomide 

- Biologicals: anti-TNF, anti- IL17, anti-IL 12/23, anti-PDE4 



 29 

Hoorcollege 2: Probleemgericht denken bij perifeer en axiaal 
gewrichtslijden 

 

1. Probleemgericht denken bij perifere en axiale gewrichtsaandoeningen 

 
Korte herhaling van vorige les: de belangrijkste punten opnieuw even opgesomd. Het is de 
bedoeling dat je op deze probleemgerichte manier leert denken. 
 
Een patiënt komt binnen met pijnklacht aan de knie. Wat is de eerste vraag die je gaat stellen? 
 

1. Welk TYPE PIJN? 

Inflammatoire pijntype: hele serie van inflammatoire aandoeningen mogelijk. 
 Mechanische pijntype (neemt toe bij belasting: op het einde van de dag meer 
klachten): osteoartrose bovenaan op je DD lijstje. 

 

2. KLINISCH ONDERZOEK: 

Is er synovitis of artritis (= gewrichtszwellingen) aanwezig? Dit is het eerstvolgende dat 
je gaat opzoeken, als er een inflammatoir pijnpatroon aanwezig is. 
Als je gewrichtszwellingen ziet, is het niet alleen belangrijk naar perifere gewrichten te 
kijken, maar ook naar axiale klachten: zeker bij de SpA aandoeningen. Daarnaast is ook 
extra-articulaire aantasting belangrijk. Dus kijken naar: 

a. Gewrichtszwellingen, en ter hoogte van hoeveel gewrichten (zie hieronder). 

b. Axiale klachten 

c. Extra-articulaire klachten 
 

3. HOEVEEL gewrichten zijn er gezwollen en pijnlijk? 

a. Mono-articulair (1 gewricht): 

Inflammatoire pijn, mono-articulair  INFECTIEUZE ARTRITIS  PUNCTIE! Als 
de patiënt ook nog eens een beetje ziek is en zich niet goed voelt, stuur je hem 
meteen naar spoedopname. Ook als huisarts is het belangrijk te weten naar 
welk labo je het punctievocht moet sturen: “Kan dit labo mij binnen het uur het 
belangrijkste resultaat (celtelling/Gramkleuring) geven?”. 

b. Oligo-articulair (2-4 gewrichten): 

Inflammatoire pijn, oligo-articulair  SpA concept. 

Wordt gekarakteriseerd door een onderliggende enthesitis (= chronisch 
ontstekingsproces ter hoogte van de vasthechting van een ligament aan het 
bot). Het immuunsysteem is ontregeld, maar het is GEEN auto-
immuunaandoening! 

c. Polyarticulair (≥ 5 gewrichten):  

Besproken in hoorcollege 2 en 3. 
 
Wat natuurlijk moeilijk is in de praktijk, is het diagnosticeren van een synovitis of artritis. Dit 
moet je al doende leren.  
Bv. Heupartritis ga je helemaal niet zien: enkel je KO van de range of motion (ROM) zal je 
hierbij helpen. 
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2. Inflammatoire problematiek : probleemgerichte analyse van de patiënt met 

artritis/synovitis 

 

Inflammatoire problematiek: POLY-ARTICULAIR 

 
Polyarticulaire aantasting = 5 of meer perifere gewrichten, (a)symmetrisch, grote of kleine 
gewrichten 

- Eerder mechanische aantasting, weinig/geen synovitis: DD osteoartrose. Zie hiervoor 
puntje 3: valt onder mechanische, niet-inflammatoire problematiek. 

- Inflammatoir, eerder artralgieën of discrete synovitiden: DD systeemaandoeningen 
zoals SLE 

o Systeemziekten geven dus niet zo’n duidelijke synovitis of zwelling. 

o Eerder artralgieën, nachtelijke pijnen, uitgesproken ochtendstijfheid… 

- Inflammatoir, polysynovitis: DD Reumatoide Artritis 

o Bij RA wel vaak duidelijke bulky synovitis. 

o In geval van polysynovitis moet RA echt bovenaan op je DD lijstje staan. 

o Prevalentie in onze bevolking is ongeveer 0.7%, wat redelijk veel is. 

o Middelbare leeftijd, vrouwen > mannen. 
 
1. REUMATOÏDE ARTRITIS = POLYSYNOVITIS 
 
PATHOGENESE VAN RA 
Reumatoïde artritis = auto-immuunaandoening die primair de synoviale membraan aantast. 
(Merk dus op dat het lichaam hier wel lichaamseigen stoffen aanvalt, in tegenstelling tot de SpA aandoeningen 
die niet auto-immuun zijn!) 

- Synovium = slagveld: synovium wordt geïnfiltreerd door inflammatoire cellen 
waardoor inflammatie en congestie van het gewricht optreedt (dat zich klinisch uit als 
gewrichtszwelling). 

o Inflammatoir pijnpatroon. 

o Chronische polysynovitis: is altijd RA tot het tegendeel bewezen is. 

o Symmetrisch: grote + kleine gewrichten. 

o Zelden DIP-gewrichten en thoracolumbale wervelzuil. 

▪ Rugklachten zijn dus NIET typisch voor RA!  

▪ Een cervicale aantasting is wel mogelijk. 

- Extra-articulaire manifestaties: aantasting van andere organen kan soms zelfs de 
eerste manifestatie van de aandoening zijn (bv huid, nier…).  

 
DIAGNOSE VAN RA 
Reumatoide artritis is een klinische diagnose: symmetrische polysynovitis van typisch de 
polsen, de handen en voeten. 

- Het moet dus met andere woorden in de eerste lijn opgepikt worden (geen radiologie 
of dergelijk nodig om je diagnose te stellen)!  

- Typisch RA hand (zie foto volgende blz): goed onthouden, dit is een heel mooi plaatje!  

o Verschillende MCP- en PIP-gewrichten zijn aangetast, DIPs zijn gespaard. 
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o Het is soms niet zo eenvoudig om dit klinisch te herkennen als 
je het nog nooit gezien hebt, maar hoe meer je het oefent hoe 
beter je het herkent. 

- “Early signs” zie je als je de patiënt voor de eerste keer ziet: bv zwelling 
van de handen ’s ochtends, inflammatoire pijn aan handen en voeten… 
Klachtenpatroon is normaal typisch symmetrisch (maar niet altijd: kan 
soms misleidend zijn!). 

- Belang van een vroege diagnose: indien onbehandeld zit binnen de 5 
jaar de helft van de patiënten in een rolstoel. Vroegtijdige diagnose en behandeling is 
dus een must. 

 
Verloop van RA 

- Meestal progressieve toename (5), 
maar het verloop kan zeer variabel 
zijn. 

- Zeldzaam zie je een spectaculair 
beeld waarbij de patiënt van de ene 
dag op de andere opstaat en bijna 
niet meer kan bewegen (2). Het 
opkomen en definitief terug 
verdwijnen van RA komt voor bij < 
5% van de patiënten (en dan kan je 
je afvragen of het wel echt RA was). 

- 3: relatief mild verloop. Blijft toch ook de gewrichten beschadigen, want er blijft 
disease activity. Uiteindelijk zal dus ook wat invaliditeit optreden. 

- 1: eerder subklinisch verloop van reumatoïde artritis. Dit is minder frequent, maar leidt 
vaak wel tot een laattijdige diagnose. De aandoening blijft onder de radar van het 
klinisch detecteerbare. 

- In het begin kan het verloop dus wat misleidend zijn, maar uiteindelijk zal de diagnose 
duidelijk worden. 

- In een eindstadium kan ernstige gewrichtsaantasting/destructie optreden met 
handdeformaties tot gevolg:  

o Ulnaire deviatie van de vingers. 

o Dorsale subluxatie van de MCP gewrichten. 

o Zwanenhals deformiteit: hyperextensie PIP. 

o Button hole deformiteit: flexie van PIP met extensie DIP. 

o DIPs typisch gespaard! 

o Ergotherapie zal hier noodzakelijk zijn. 
 
Classificatie van RA 

- RA patiënten kunnen geclassificeerd worden met behulp van ACR/EULAR 
classificatiecriteria voor RA. 

- Dit zijn geen diagnostische criteria en moeten dus niet vervuld zijn om de diagnose te 
stellen. 

- Ze kunnen je helpen voor indeling van patiënten (in kader van onderzoek, 
behandeling), of voor jezelf om te controleren of je symptomen ziet. 
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- 2010 ACR/EULAR classificatie criteria voor RA: 

o Patiënten met minstens 1 gewricht met duidelijke klinische synovitis (zwelling). 

o De synovitis kan niet beter verklaard worden door een andere ziekte. 

o Een score van 6/10 of meer is nodig voor classificatie als een definitieve RA. 
 

A Joint involvement 
1 large joint 
2-10 large joints 
1-3 small joints (with or without large joints) 
4-10 small joints (with or without large joints) 
>10 joints (at least 1 small joint) 

Score 
0 
1 
2 
3 
5 

B Serology 
Negative RF and negative ACPA 
Low positive RF or low positive ACPA 
High positive RF or high positive ACPA 

 
0 
2 
3 

C Acute phase reactants 
Normal CRP and normal ESR 
Abnormal CRP or abnormal ESR 

 
0 
1 

D Duration of symptoms 
< 6 weeks 
> Or = 6 weeks 

 
0 
1 

 
 
Differentieel diagnose: inflammatoir, polyarticulair 

- Seronegatieve (ReumaFactor negatieve) spondyloartritis en psoriasis artritis. 

- Andere systeemziekten (lupus, sclerodermie…): kunnen zich manifesteren als 
symmetrische polyartritis. 

- Kristalartropathieën: jicht, CPPD. 

o Kristalartropathieën starten meestal als monoarticulaire gewrichtsaantasting. 
Een deel van de patiënten wordt echter niet behandeld, en na verloop van tijd 
zal het dan polyarticulair worden: dan kan het heel erg gaan lijken op een RA. 

o Eerder bij oudere leeftijdsgroep (50+, 60+, 70+). 

o Punctie vocht: je ziet de kristallen zitten. 

- Andere: sarcoïdose, viraal, AGR, coeliakie, (para)neoplasie… 

o Sarcoïdose kan een beeld geven van een artritis, typisch ook symmetrisch, 
voornamelijk ter hoogte van de enkels. 

 
Radiologie 

- Vroege RA: zwelling ter hoogte van de weke weefsels. 

- Progressieve RA:  

o Peri-articulaire osteoporose (botontkalking) door de impact van de zwellingen, 
ontsteking op het bot. 

o Vernauwing van de gewrichtsspleet en erosie: kraakbeen begint weg te 
smelten, bot wordt beschadigd. Erosief lijden waarbij het bot aangetast wordt. 
DD osteoartrose: kraakbeenverlies maar met botaanbouw (osteofytvorming). 
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- Gevestigde RA 

o Progressieve erosie (!) 

o Soms gaat dit over tot functionele ankylose: zien we weinig bij RA, meer bij 
psoriasis. 

o Asafwijkingen, subluxatie, deformiteiten. 
 
Rugaantasting bij RA 
GEEN rugaantasting bij RA tenzij ter hoogte van de cervicale wervelzuil!  

- Thoracolumbale wervelzuil wordt dus gespaard. 

- Voorkeursplaats van cervicale aantasting: atlanto-axiaal.  

o Dens axis zit in een gewrichtsconstructie met C1: hier is een synoviale 
membraan aanwezig, en bijgevolg is er dus aantasting mogelijk. Meestal wordt 
dit wel pas gezien bij meer advanced RA. 

o Bij persisterende inflammatie is instabiliteit mogelijk ten gevolge van erosie van 
de dens of afslijting en ruptuur van het ligamentum transversum. 

o Kan uiteindelijk leiden tot kliniek van myelomalacie en verlammingen, omdat 
de schedel als het ware kan gaan schuiven over het ruggenmerg (door atlanto-
axiale luxatie). Indien RA patiënt klaagt over tintelingen of krachtsverlies in de 
armen, moet je dus onmiddellijk ingrijpen (= urgentie)! 

▪ RX: patiënt het hoofd in flexie laten brengen  kan wat verschuiven. 
Normaal < 3mm, maar hier is de afstand tot 6mm of zelfs meer 
toegenomen: het hoofd staat precies los van de hals.  

▪ Eerste wat je aanlegt is een halskraag voor stabilisatie. 

▪ Daarna ingreep: constructies om hoofd te fixeren aan wervelzuil aan de 
hand van staven etc. (zware operaties). 

 
Bloedbeeld: inflammatoir 
Let op: diagnose van RA blijft een klinische diagnose! Het bloedbeeld kan je wel helpen en kan 
belangrijk zijn (in tegenstelling tot osteoartrose, waarbij het bloedbeeld weinig tot geen 
betekenis heeft). 

- Sedimentatie (ESR) 

- CRP (C-reactive protein): meest gevoelige inflammatoire parameter ( sedimentatie 
stijgt wat later). 

- Anemie, laag serum ijzer. 

Frequente fout in de klinisch praktijk: ijzer geven aan patiënt. Het is de inflammatie die 
je moet behandelen, niet de anemie. Als je de inflammatie behandelt, zal de anemie 
en het ijzertekort vanzelf verdwijnen! 

- Trombocytose. 

- ReumaFactor = auto-antilichaam tegen het Fc deel van IgG/IgM. 

o De auto-antilichamen kunnen van iedere Ig-klasse zijn (IgM, IgG of IgA), maar 
zijn meestal IgM. 

o Er zijn onder andere latextesten om dit op te sporen. 

o MAAR: patiënt heeft RF in het bloed  per definitie RA! 

▪ De diagnose van RA is het klinisch beeld van een symmetrische 
polyartritis! Als er geen synovitis is, kan je de diagnose van RA NIET 
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stellen. 

▪ RF komt voor bij meer dan 5% van de bevolking en neemt toe bij het 
ouder worden. 

▪ RF is ook positief bij andere aandoeningen: Sjögren, SLE… 

▪ Bovendien zijn niet alle patiënten met RA RF+. 

o Hogere RF = meer kans op erosieve gewrichtsaandoening, functionele 
beperking en extra-articulaire aantasting. 

- Anti-CCP antilichamen = antilichamen tegen Cyclisch geCitrilluneerde Peptides. 

o Hoge sensitiviteit (70%, zoals RF) en specificiteit (95%, dus beter dan RF): 
diagnostische winst is vergroot door zowel RF als anti-CCP te meten. 

o Hogere anti-CCP = meer kans op erosieve gewrichtsaandoening, functionele 
beperking en extra-articulaire manifestaties. 

o Verschijnen vroegtijdig, vanaf 2 jaar voor de kliniek: dus er is een periode van 
subklinische auto-immuunactiviteit. 
Sidenote: dit is ontdekt door middel van bloeddonoren. Men is bij patiënten die RA 
ontwikkelden gaan terugkijken naar hun bloeddonaties die ze jaren voordien gegeven hadden. 

- Orgaanfuncties en serumelektrolyten kunnen ook gemeten worden maar zijn meestal 
normaal. (Als er verandering is, heeft dit meestal te maken met een andere 
aandoening of GM). 

 
Extra-articulaire manifestaties 
Naast de typische kliniek van symmetrische polysynovitis, kunnen er ook extra-articulaire 
manifestaties aanwezig zijn (kunnen eerste presentatie zijn, of kunnen ontwikkelen nadat de 
gewrichtsklachten al zijn opgetreden). Het is dus belangrijk hier ook oog voor te hebben. 

- Algemeen: vermoeidheid, gewichtsverlies. 

- Huid:  

o Reumatoide nodules = handtekening 
van RA!  

▪ = knobbeltjes in de huid over 
drukpunten zoals de elleboog, 
Achillespees, vingers, 
hoofdhuid en tuberositas 
ischiadicum. De knobbels 
hebben een halfharde 
consistentie en zijn vaak vastgehecht aan onderliggend periost. 

▪ Histopathologisch gekenmerkt door inflammatoire infiltraten rondom 
bloedvaatjes. 

▪ Redelijk frequent, bij 25% van de patiënten. 

▪ Niet wegnemen, want komen toch terug op andere plaatsen. 

▪ DD cholesteroldeposities (soms moeilijk!) 

▪ DD jichttophi: ook klinisch soms moeilijk te onderscheiden!  
Verhaal van de patiënt is hier heel belangrijk: jicht artropathie ontstaat meestal als 
een gewrichtsontsteking die eerst monoarticulair is (bv eerst ter hoogte van de dikke 
teen). Daarna in de loop van de jaren kan dit evolueren naar een polyarticulaire 
pathologie. RA daarentegen begint als een symmetrische polyartritis. 

o Palmair erytheem 
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o Vasculitis = inflammatoire ontsteking van bloedvatwand. Bij RA meestal ter 
hoogte van de kleine vaten. Komt niet zo vaak voor, voornamelijk beperkt tot 
de vingers en de nagelplooien, maar kan ook perifere neurologische 
afwijkingen veroorzaken. Kan diepe wonden veroorzaken! 

- Oculair: (epi-)scleritis (= ontsteking van de sclera), sicca (= droge ogen, kan kaderen in 
syndroom van Sjögren). 

- Pulmonair: pleuritis, reumatoïde nodules (meestal asymptomatisch; soms toevallige 
vondst op RX; kan soms maanden voor de gewrichtsproblematiek al aanwezig zijn), 
interstitiële longaandoening. 

- Cardiaal: pericarditis (= meest frequente cardiale manifestatie, meestal 
asymptomatisch), myocarditis, hartkleppen (nodules). 

- Neuromusculair: entrapment (bv carpaltunnelsyndroom), mononeuritis multiplex 
(presenteert als pols- of voetdrop). 

- Hematologisch: Felty (combinatie van RA, splenomegalie en neutropenie). 

- Patiënten met RA hebben ook sneller atherosclerose ter hoogte van de chronische 
systemische en/of vasculaire inflammatie. 

- Andere:  

o Sjögren: droge ogen (keratoconjunctivitis sicca) en droge mond (xerostomia). 

o Amyloïdose. 
 
Al deze symptomen kunnen dus allemaal deel uitmaken van één ziekteproces (RA). 
Als je als arts (in eender welke situatie) een patiënt hebt met veel verschillende ziekten, moet 
je je altijd afvragen of je de verschillende beelden niet kan onderbrengen onder één bepaalde 
aandoening. 
Als je denkt dat bepaald orgaan betrokken is: onderzoeken (bv RX thorax + auscultatie, urine 
+ nierfunctie…). 
 
BEHANDELING VAN RA 
Behandeling van RA dient zo vroeg mogelijk te gebeuren.  
 

- Behandeling van pijn en inflammatie: NSAIDs en corticosteroïden. 

o CAVE: bijwerkingen CS, en helpen niet zo goed. 

o Meestal onvoldoende om het onder controle te houden. 
 

- Behandeling om ziekte evolutie en -duur te beïnvloeden:  

o “Onkruid aan de wortel uitroeien”: DMARDs of disease modifying anti-
rheumatic drugs. Het is absoluut nodig om dit te doen, enkel de pijn en 
inflammatie behandelen is zeker onvoldoende. 

o Essentieel concept! Belangrijke boodschap naar patiënt toe: implicatie bij 

diagnose van RA  veel medicatie. 

o Schade voorkomen, functie bewaren: 

▪ Basistherapie (DMARDs): methotrexaat, sulfasalzine, leflunomide… 
Methotrexaat heeft bijsluiter waarvan patiënten panikeren: er wordt echter low dose 
gegeven (en bijwerkingen zijn 100% dosisgebonden), en goede monitoring van de 
bijwerkingen is mogelijk. Communicatie naar de patiënt toe is hier heel belangrijk! 

▪ Combinaties van DMARDs. 
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▪ Biologische “targeted” treatments (biologicals): meer gericht 
behandelen; gaan specifieke componenten van het inflammatoir 
proces targeten en zo behandelen. Deze worden enkel in de tweede lijn 
voorgeschreven (indien dus bv methotrexaat teveel nevenwerkingen 
geeft, te weinig effect geeft). 

• Cytokine blokkade: TNF, IL6-receptor, … 

• B-cel blokkade: rituximab 

• Second signal blokkade: CTLA4 

• Jak 1 inhibitoren 
 

- Behandeling om kracht en mobiliteit te vrijwaren. 

Jonge vrouwen verliezen op enkele weken tijd heel veel kracht in hun handen: snelle 
achteruitgang van de handgrijpkracht is één van de eerste tekenen. 

 
- Behandeling om quality of life te vrijwaren. 

o Activities of daily living (ADL): bv zelf tanden poetsen… 

o Recreational activities: bv voetballen. 

o Professional activities (PA): bv kunnen blijven werken met/zonder 
aanpassingen, job verandering… 

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

 
PROGNOSE VAN RA 
Lange termijn prognose - klinieken 
Lange termijn prognose is verbeterd door vroegtijdige en intensieve behandeling. 

- Vroegtijdig en intensief: inductie/remissie gevolgd door onderhoudsbehandeling.  
Dus OP TIJD anticiperen, en zeker de eerste 2 jaar INTENSIEF opvolgen: het is niet 
omdat het wat beter is, dat je de patiënt ineens pas om de 6 maanden moet terugzien! 

- Meest recente richtlijnen (uit klinieken patient partner): beste prognose met de minste 
gewrichtsaantasting indien de aandoening efficiënt behandeld wordt binnen de 12 
weken na het optreden van de eerste klachten. 

- Ook veel verbeterd door treat-to-target strategie (cfr. klinieken) 
 
Disease Activity Score (DAS): monitoring van de patiënt 
Disease activity heeft voornamelijk te maken met: 

- Ontstekingsparameters in het bloed. 

- Pijnlijke gezwollen gewrichten. 
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Hiernaast zie je een inductie-remissie schema: 

- Typisch verloop: behandeling  daling 

DAS  dan beetje stijging  therapie 
aanpassen (bv hogere dosis 

methotrexaat)  betere controle  
blijven volgen om goed onder controle te 
kunnen houden. 

- We willen patiënten in de groene zone 
krijgen = remissiezone. 

- Tight disease control! 
 
 
UITDAGING VAN RA 
In de eerste lijn is het vooral de vroegtijdige detectie die de uitdaging vormt en heel erg 
belangrijk is: de inflammatoire gewrichtspijn en de synovitis leren herkennen. 
In de tweede lijn is het de behandeling die de uitdaging vormt. 
 
 
2. ANDERE POLYARTICULAIRE INFLAMMATOIRE AANDOENINGEN: 
SYSTEEMAANDOENINGEN 
 
Indien de patiënt klaagt van een symmetrische polyartritis, moet RA dus helemaal vanboven 
op je DD lijstje staan. Maar dit beeld kan ook voorkomen bij andere aandoeningen (vooral 
systeemaandoeningen): deze aandoeningen zijn wel veel zeldzamer (epidemiologie van 
1/1000 of 1/2000 patiënten), maar hou ze dus zeker in je achterhoofd. 
 
Sidenote: zeker in de eerste lijn is het belangrijk om alles in een relatief kader te zien. Zie dus dat je ook wat 
kennis hebt over de epidemiologie van een aandoening, en op welke leeftijd bepaalde aandoeningen vooral 
voorkomen. Een 85-jarige die bij jou komt met gewrichtsklachten, gaat niet een beginnende RA doen. Een 35-
jarige vrouw daarentegen wel. 

 
2.1  SYSTEEMLUPUS (SLE) 
Gewrichtsaantasting: SLE kan zich primair manifesteren als een gewrichtsaandoening. 

- Polyarticulair 

- Perifere gewrichten: eerder polyartralgieën, maar ook polysynovitis (mild).  
Patiënten beschrijven een heel typisch inflammatoir pijnpatroon, maar synovitis 
(zwelling) is dus meestal niet zo duidelijk. 

- Eerder jonge vrouw. 

- Niet erosief (!) 

o De onderliggende ziekteprocessen zijn dus echt verschillend van RA. De 
presentatie/kliniek daarentegen kan wel gelijkaardig zijn.  

o Op RX zie je geen erosies (maar bij vroege RA ook niet: je gaat hier dus niet op 
wachten, weinig belang in diagnose). Soms wel peri-articulaire osteoporose 
zichtbaar, maar geen echt erosief lijden van het gewricht zelf. 

- Jaccoud deformaties (Jaccoud like arthropathy) 

o Bij SLE over het algemeen minder misvormingen dan bij RA. De misvormingen 
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die er zijn, zijn bovendien meestal reduceerbaar. 

o Angulaties van gewrichten: bv. flexiecontractuur, hyperextensie, ulnaire 
deviatie… 

o Oorzaak van de Jaccoud deformaties: aantasting van de weke delen rondom 
het gewricht: pezen en peesscheden gaan ontsteken (= tenosynovitis van 

bijvoorbeeld de flexoren van de hand)  pezen gaan retraheren wat leidt tot 

contracturen  gewricht wordt als het ware uit de kom getrokken. De 
deformaties zijn naar lateraal. 

 
Extra-articulaire aantasting: frequent (vaker dan bij RA)! 

- Mucocutane systeem is het meest betrokken in SLE (meer dan de gewrichten). 

o Maculaire rash = vlindererytheem: huiduitslag ter hoogte van de kaken die over 
de neusrug loopt. 

o Zonneovergevoeligheid (fotosensitiviteit). 

o Discoïde rash: erythemateuze vlekken (kunnen littekens veroorzaken). 

o Orale ulcera (mondaftose). 

- Serositis: pleuritis, pericarditis. 

- Nierstoornissen met proteïnurie, cellulaire casts. 

- Neurologische stoornissen: centrale lupus = enorm gevaarlijk, vaak agressief verloop. 

- Hematologische afwijkingen: anemie, leukopenie, lymfopenie, trombopenie. 

- Immunologische stoornissen: auto-immuunaandoening. 

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

o Anti-dsDNA 

o Anti-cardiolipines 
 
Classificatiecriteria voor SLE (SLICC) 
Ook hier geldt hetzelfde concept als voor de classficiatiecriteria van RA: classificatie is niet 
hetzelfde als de diagnose! Het zijn criteria om wereldwijd patiëntenpopulaties te vormen die 
gelijkaardig zijn, maar om je diagnose te stellen heb je niet per se alle criteria nodig.  

- Om een patiënt te kunnen classificeren, moeten minstens 4 criteria aanwezig zijn. 

- Je kan echter met minder criteria de diagnose van SLE al stellen. 

- De criteria kunnen je wel helpen in je anamnese en klinisch onderzoek: welke vragen 
kan je aan de patiënt stellen? Bv. mondulcera, haaruitval, … 

 
 

Vereisten:  4 criteria (minstens 1 klinisch and 1 labo criteria) 
OF biopsie-bewezen lupus nephritis met positieve ANA of Anti-DNA 

 

Klinische criteria Immunologische criteria 

1. Acute cutane lupus 
2. Chronische cutane lupus 
3. Orale of nasale ulcera 
4. Non-scarring alopecie 
5. Arthritis 
6. Serositis 

1. ANA 
2. Anti-DNA 
3. Anti-Sm 
4. Antifosfolipide Ab 
5. Laag complement (C3, C4, CH50) 



 39 

7. Renaal 
8. Neurologisch 
9. Hemolytische anemie 
10. Leukopenie 
11. Thrombocytopenie (< 100 000/mm3) 

6. Directe Coombs’ test (niet tellen in de 
aanwezigheid van hemolytische anemie) 

 
Antinucleiare factor (ANF) 

- Hoge sensitiviteit > 99%: moet dus eigenlijk wel positief zijn, anders kan je niet echt 
spreken van een SLE. 

- Lage specificiteit: kan dus klinisch irrelevant zijn  niet zomaar aanvragen! 
Ongeveer 5% van de bevolking is positief  prevalentie SLE 1/1000. 

- Patroon (homogeen, gespikkeld…) 

- Belangrijkst is typering: 

o dsDNA (belangrijk!): als dit gaat stijgen is dit wel redelijk specifiek voor SLE. Is 
zeker ook een goede predictor voor nierlijden, correleert ook met 
ziekteactiviteit 

o Sm (anti-Smith): is ook typisch bij SLE. 

o RNP 

o SSA, SSB 

 
Behandeling van SLE 

- Iets minder krachtige behandeling beschikbaar: minder gericht dan bij RA. 

- Niet-steroïdale anti-inflammatoire medicatie: werken goed bij lupus. 

- Antimalariapreparaten zoals hydroxychloroquinesulfaat (Plaquenil®) centrale rol, 
hebben vooral effect op de huid en gewrichten.  

o Worden frequent gegeven: grote meerderheid van de patiënten is gesteld met 
ontstekingswerende middelen en Plaquenil. 

o Enige bijwerking bij lange termijngebruik: deposities ter hoogte van de fundus 

mogelijk  jaarlijks oftalmologisch onderzoek nodig vanaf 5 jaar na opstart. 

- Corticoïden: bij systeemaantasting.  

o Als hart, longen, hersenen… betrokken worden in het verhaal, spelen de CS dus 
een grote rol. Werken zeer goed bij systeemziekten. 

o Grote nadeel zijn de bijwerkingen (osteoporose, gewichtstoename…): daarom 
worden ze typisch geassocieerd met antimitotica als we ze lang nodig hebben. 

- Antimitotica: bij ernstige systeemaantasting (bv ernstige nieraantasting). 
Zetten we pas mee in als het immuunsysteem van de patiënt orgaansystemen begint 
aan te tasten die essentieel zijn voor het leven van de patiënt. 

o Azathioprine 

o Mycofenolaat mofetil 

o Cyclofosfamide 

- Het is dus belangrijk om orgaanaantasting te gaan opsporen/detecteren, en daar de 
behandeling op af te stellen! 
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2.2  SYSTEEMSCLEROSE 
Systeemsclerose is een verschrikkelijke aandoening waarbij tot wel 50% van de patiënten 
overlijdt binnen de 5 jaar! 
Sidenote: Als Professor Luyten zou moeten kiezen tussen een longcarcinoom en systeemsclerose, zou hij toch 
nog liever een longcarcinoom hebben (leuk wist-je-datje). 

 
Huidverdikking 
Systeemsclerose is een auto-immuunziekte van het bindweefsel, gekarakteriseerd door een 
verdikking van de huid.  
De primaire aandoening is sclerodermie, waarvan er 2 vormen zijn: 

- Gelokaliseerde (niet-systemische) sclerodermie: tast alleen de huid aan van 
voornamelijk gelaat, handen en voeten. Geen interne organen betrokken. (Hierover 
gaan we het dus niet hebben, dit is geen systeemziekte). 

- Systemische sclerodermie = systeemsclerose: tast naast de huid ook andere organen 
(nieren, hart, longen, GI, musculoskeletaal) aan. Er zijn verschillende subsets van de 
huidaantasting: 

o Limited cutaneous SSc: huidaantasting 
voornamelijk aan de voorarmen, handartritis. 
(Bv CREST syndroom valt onder deze groep). 

o Diffuse cutaneous SSc: veralgemeende 
huidaantasting. 

o Zonder huidaantasting. 
 
‘Limited’ en ‘diffuse’ verwijzen hier naar de huidaantasting bij 
systeemsclerose: het is dus niet zo dat er geen interne organen 
kunnen worden aangetast bij de limited vorm! 

 
Gewrichtslijden 

- Inflammatoire artralgieën. 

- Tendinitis (friction rubs): dus meer uitgebreid dan gewrichten alleen, want 
tenosynoviale structuren worden ook betrokken. 

- Botresorptie mogelijk: acrosclerose met osteolyse. 

Bij alle andere systeemziekten dan RA en systeemsclerose is er geen erosie. 

- De gewrichtsproblematiek staat hier meestal niet zo op de voorgrond in tegenstelling 
tot RA (en SLE). Je zal vooral de huidaantasting, het Raynaud fenomeen, etc. zien. 
Nauwe samenwerking met andere disciplines is dus nodig bij deze aandoening! 

- Het is echter ook mogelijk dat een patiënt zich primair presenteert met een 
symmetrische polyartritis. Patiënt komt op consultatie met inflammatoire 
gewrichtsklachten: bij KO vinden we dat de huid gespannen staat. 

 
Orgaanaantastingen 

- Huidverdikking (sclerodermie, induratie) 

- Calcinose 

- Teleangiëctasieën: blijvend verwijde bloedvaatjes vlak onder het oppervlak van de 
huid, zichtbaar als rode vaattekening. 

- Raynaudfenomeen (!!): 

o Indien gewrichtslijden in combinatie met een (recent ontstaan) Raynaud 
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fenomeen  denk onmiddellijk aan deze aandoening! Eerste wat je moet 
aanvragen is een capillaroscopie. 

o Zeker als Raynaud optreedt bij een persoon die dit vroeger niet had, moet je 
denken aan een systeemziekte. 

o Kan uiteindelijk aanleiding geven tot necrose: typisch thv de vingertoppen.  
R/ opname voor IV vaatverwijdende medicatie. 

- Artralgieën, artritis 

- Myopathie 

- Oesofagale hypomotiliteit tot volledige fibrose van de GI-tractus 

- Pulmonaire fibrose 

- Pulmonaire hypertensie (vaak voorkomende doodsoorzaak bij deze patiënten) 

- Congestief hartlijden 

- Nieraantasting (renale crisis is vaak voorkomende doodsoorzaak bij deze patiënten) 
 

 Zeer ernstige problemen waarvan huidverstrakking, gewrichtsklachten en 
Raynaudfenomeen de eerste manifestatie zijn (kan snel gaan na eerste manifestatie). 
 
Diagnose van systeemsclerose 
Ook systeemsclerose is vooral een klinische diagnose. Je kan eventueel enkele antilichamen 
of ANF aanvragen dat je kan helpen, maar het is vooral op basis van de kliniek dat je de 
diagnose stelt. 
 
Behandeling van systeemsclerose 

- Geen basiskennis voor ons. 

- Is gebaseerd op  

o Symptoomcontrole: vaatverwijdende medicatie (calciumantagonisten), 
zuurremmers (PPI) 

o Immuunsuppressie: zeker bij diffuse cutane vorm of bij orgaanaantasting (MTX, 
MMF, cyclofosfamide, rituximab,..) 

 
2.3  INFLAMMATOIRE SPIERZIEKTEN (POLYMYOSITIS, DERMATOMYOSITIS) 
Polymyositis: alleen spieraantasting. 
Dermatomyositis: spier- en huidaantasting. 
 
Inflammatoire spierziekten worden gekarakteriseerd door: 

- Proximale spierzwakte. 

o Spiervezelnecrose  sterke vermindering spierkracht. 

o Typisch verhaal dat de patiënt sinds een maand zijn trap niet meer op kan (en 
dan NIET omwille van kniepijn, maar omdat hij/zij de spierkracht er niet meer 
voor heeft). 

o Kan ook zijn dat de patiënt niet meer goed kan slikken: is nog veel ernstiger, 
risico op slikpneumonie etc. 

- Gestegen spierenzymes (CK). 

Naast een kliniek van spierzwakte is het labo belangrijk: CK’s gaan stijgen. Alle CKs 
boven 500 is een alarmteken (indien niet gerelateerd aan zware inspanning of IM 
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injecties). 

- EMG (zenuwgeleiding en spieren evalueren): spieraantasting. Spontane 
spiercontractie in rust zichtbaar, op basis van het inflammatoire proces. 

- Polyartralgieën, polyartritis: mild. 

- Associatie met neoplasie: soms onderliggende tumor! Deze patiënten worden daarom 
vaak wat meer uitgebreid nagekeken. 30% van de dermatomyositispatiënten hebben 
een onderliggende maligniteit. 

- Bij dermatomyositis ook:  

o Huidrash ter hoogte van de strekzijde van gewrichten: Gottron papels/sign = 
huidverdikking en verkleuring van de MCPs en PIPs. 

Als deze geassocieerd zijn met gewrichtsklachten en spierpijn, moet er een 
belletje gaan rinkelen! 

o Periorbitaal oedeem. 
 
2.4  OVERLAPSYNDROMEN 
Systeemziekten zijn auto-immuunaandoeningen. Het is sterk afhankelijk van de individuele 
patiënt welke organen aangetast zijn, met welke ernst en in welke mate: 

- Je kan er dus niet altijd één naam op zetten. 

- Deze patiënten klasseren we onder “systeemaandoening”, of “overlapsyndroom”: 
duidelijk auto-immuunziekte maar niet heel duidelijk wat. 

- (Uitzondering RA: klinisch voornamelijk polysynovitis. We hebben het hier dus over de 
andere systeemziekten die inflammatoir polyarticulair lijden kunnen geven). 

 
Voorbeeld: Mixed Connective Tissue Disease (MCTD) 

- Overlap tussen systeemlupus, systeemsclerose, en polymyositis. 

- Kliniek: bv artralgieën + spierzwakte + Raynaud: past niet in één hokje. 

- Labo: ANF: typisch anti-U1-RNP = antilichaam tegen ribonucleopeptiden. 

- Behandeling zal sterk afhangen van welke systeemziekte het meest op de voorgrond 
staat, welke orgaansystemen aangetast zijn… 

- Vroegtijdig behandelen is niet altijd noodzakelijk: je kan soms afwachten of geen 
agressieve behandeling vanaf het begin geven ( RA: altijd vroeg behandelen en 
intensief opvolgen). 

 
2.5  SJÖGREN SYNDROOM 
Kliniek - presentatie 

- Xeroftalmie (Schirmer/Rose Bengal): ogen plakken toe ’s morgens, of continu gevoel 
van zand in de ogen te hebben… 

- Xerostomie 
Pilocarpine werkt goed bij deze patiënten! 

- Artralgieën-artritis: milde symmetrische niet-erosieve polyartritis 

- Speekselkliervergroting: parotitis. Inflammatoir infiltraat in de parotisklier is de basis 
voor de droge mond. 

- Raynaud 

- Koorts, vermoeidheid 

- Dyspareunie 
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- Specifieke antilichamen: SSA en SSB 

 
Primair of secundair 
Primair (pSS): systemische auto-
immuunaandoening met gradueel 
progressieve lacrimale en salivaire 
dysfunctie. 
Secundair (sSS): als lacrimale en salivair 
dysfunctie ontwikkelen bij een patiënt met 
andere auto-immune bindweefselziekten. 
Bv SICCA syndroom = overlap RA + Sjögren. 
 
Classificatiecriteria 
4 van de 6 items moeten positief zijn, 
waarvan minstens aanwezigheid van SSA of 
SSB, of een positief lipbiopt 
OF  
3 van de 4 objectieve tekens zijn aanwezig. 
 

I. Ocular symptoms (at least one) 

    •     Symptoms of dry eyes for at least 3 months 

    •     A foreign body sensation in the eyes 

Subjectief II. Oral symptoms (at least one) 

    •     Symptoms of dry mouth for at least 3 months 

    •     Recurrent or persistently swollen salivary glands 

    •     Need for liquids to swallow dry foods 

III. Ocular signs (at least one) 

    •     Abnormal Schirmer’s test (without anesthesia; 5 mm / 5 min) 
           = test om te kijken of de ogen voldoende traanproductie geven 
    •     Positive vital dye staining of the eye surface 

Objectief 

IV. Histopathology (at least one) 

    •     Lip biopsy showing focal lymphocytic sialoadenitis (1 per 4 mm2) 

V. Oral signs (at least one) 

    •     Unstimulated whole salivary flow (1.5 mL in 15 min) 

    •     Abnormal parotid sialography 

    •     Abnormal salivary scintigraphy 

VI. Autoantibodies (at least one) 

    •     Anti-SSA (Ro) or anti-SSB (La), or both 

 
 
2.6  POLYMYALGIA RHEUMATICA (PMR) 
 
Polymyalgia rheumatica is een aandoening die nogal apart staat in deze lijst. We weten niet 

goed waar we deze aandoening moeten klasseren (systeemziekte? vasculitis?)  
uitsluitingsdiagnose. 
In de volksmond wordt deze aandoening ook wel ‘spierreuma’ genoemd. 
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Kliniek 

- Oudere patiënt. 

Onder de 50 jaar komt deze aandoening echt niet voor! Onthoud dit goed! 

- Uitgesproken inflammatoire gordelpijnen/stijfheid ter hoogte van de schouders en/of 
het bekken.  

o Patiënten vertellen je dat ze op handen en voeten het bed moeten uitgaan. Ze 
kunnen ’s ochtends amper bewegen, moeten de trap afkruipen… 

o Nochtans vind je bij het klinisch onderzoek vaak geen afwijkingen (klinisch vind 
je geen artritis): perfecte passieve ROM van de heupen en de schouders. Als de 
patiënt dit actief moet doen, lukt het echter niet. 

o Dus passieve ROM  actieve ROM. 

o Dus geen artritis maar wel beperking van actieve mobiliteit  wellicht een 
probleem ter hoogte van de weke weefsels. 

- Transiënte milde synovitiden (knie, pols). 

- Associatie met hoofdpijn: arteritis temporalis. 

o Diagnose van arteritis temporalis wordt gesteld aan de hand van een PET-scan 
of door middel van een temporalisbiopsie. De correlatie tussen deze twee is 
niet helemaal overlappend. Het zal afhangen van de soort patiënt die voor je 
zit, welke van de twee je doet. 

o Diagnose is belangrijk want kan leiden tot blindheid. 
 
Diagnose 

- Uitsluitingsdiagnose: anamnese en kliniek. 

- Sterk inflammatoir bloedbeeld. 

o Reumafactor en anti-CCP zullen negatief zijn. 

o CRP en sedimentatie zijn torenhoog: sterk inflammatoir bloedbeeld. 

o Voor de rest vind je eigenlijk niets: daarom is het een uitsluitingsdiagnose. Je 
moet eerst andere reumatische aandoeningen uitsluiten zoals een beginnende 
RA, chondrocalcinose…  

- PET inflammatie: vooral screenen naar geassocieerd giant cell arteritis/vasculitis en 
onderliggende maligniteit. 
Professor heeft ooit bij een 80-jarige vrouw met een beeld van PMR een sigmoid tumor gemist, omdat hij zelf de 
PET scan niet bekeken had, en de PET volgens het protocol negatief was. De vrouw bleef echter slecht reageren op 
de behandeling, waardoor men nieuwe scans heeft gedaan waarop de sigmoïd tumor duidelijk was. Als men dan 
ging terugkijken naar de oude PETs, was er ook toen al een zwart vlekje thv het sigmoïd zichtbaar. Conclusie: 

o Als je onderliggende maligniteit vermoed, is PET nuttig. 

o Bekijk de beelden zelf én zorgvuldig. Je eigen grote voordeel is dat je zelf de volledige kliniek kent en de 
patiënt kent: de mensen die het protocol schrijven kennen dit niet en bekijken duizenden beelden per 
dag. Bekijk dus zelf meer proactief je radiologische beelden. 

o Als de respons op therapie niet goed is, zoek dan verder en dieper: aandacht moet aangescherpt blijven. 

 
Therapie 

- Corticoïden in langzame afbouw, gedurende 1 jaar (dit is lange CS-therapie!). 

o Dosis in functie van al dan niet giant cell arteritis/vasculitis. 

o Zoals reeds gezegd is uitsluiten van andere aandoeningen zoals RA echt enorm 
belangrijk. De reden hiervoor is dat elke chronische artritis (en eigenlijk zelfs 
artrose!) goed zullen reageren op cortisone. Als je dan na een jaar de CS 
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afbouwt, komt ineens een synovitis op de voorgrond: miskende RA  dan loop 
je natuurlijk een jaar achter (wat zeker bij RA rampzalig kan zijn, want 
vroegtijdige intensieve behandeling is cruciaal). Miskennen van de diagnose 
kan dus belangrijke implicaties hebben! 

- Recidief/resistent:  

o Associatie met MTX, imuran. 

o Biologicals: IL6 inhibitie. 
 
Sidenote: 
Wat je echt goed moet onthouden over de systeemaandoeningen: je maakt een bilan op van de aangetaste 
organen en daar zal je verdere beleid van afhangen.  
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Hoorcollege 3: probleemgericht denken bij perifere en axiale 
gewrichtsaandoeningen 

 
1. Probleemgericht denken bij perifere en axiale gewrichtsaandoeningen 
2. Inflammatoire problematiek : probleemgerichte analyse van de patiënt met artritis/synovitis 
 

3. Mechanische (niet-inflammatoire) problematiek 
Mechanisch pijntype is één van de meest frequente klachten waarmee de patiënt bij zijn arts 
komt. Toch kan het soms moeilijk zijn om het mechanisch pijntype te herkennen in de klinische 
praktijk. 

- Type pijn: 

o Kan nachtelijk zijn, maar is dan houdingsgebonden (draaien  gaat beter). 

o ’s Ochtends kan er startstijfheid zijn: maximum enkele minuten (soms wel tot 
een half uur- een uur, maar inflammatoire ochtendstijfheid duurt meerdere 
uren). 

o Voornamelijk zien we een toename van de pijn bij belasting: normaal is de pijn 
dus erger op het einde van de dag. 

- Acuut  chronisch 

- Perifeer  axiaal 

- Meestal geen extra-articulaire symptomen geassocieerd met het gewrichtslijden. 

- Eén of meerdere gewrichten mogelijk: 

o Mono-articulair 

o Oligo-articulair 

o Poly-articulair 
 

Mechanische problematiek: CHRONISCH, POLY-ARTICULAIR 

 
BELANGRIJKSTE GROEP AANDOENINGEN: (OSTEO)ARTROSE 
 
Osteoartrose (of in het Engels: osteoarthritis) = degeneratief lijden, leidend naar joint failure. 

- Zowel het kraakbeen als het onderliggend bot worden aangetast. 

- Weinig tot geen synoviale ontsteking (synovitis). 

o Kan intermittent aanwezig zijn met lichte inflammatoire pijn, maar het blijven 
overwegend mechanische klachten. 

o Nooit zo uitgesproken als bij de inflammatoire aandoeningen. 

- “Tissue response”: regeneratieve tekenen. 

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

het gewricht te stabiliseren. Bv botvorming  osteofyten. 

o Vorm en volume van het gewricht kunnen serieus gaan veranderen. 

▪ Bv de ene knie is dikker dan de andere, met harde zwelling 
(botaanmaak, botremodeling). 

▪ Belangrijke parameter die tegenwoordig wordt gemeten is het 

‘botvolume’  hoe dikker, hoe verder gevorderd (parameter om de 
prognose te voorspellen). 
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PRIMAIRE VS SECUNDAIRE OSTEOARTROSE 
 
In de kliniek is het onderscheid tussen primair en secundaire osteoartrose niet heel relevant. 
 
Primaire OA: er kan geen duidelijke oorzaak gevonden worden. 
Secundaire OA: er is wel een aanwijsbare oorzaak voor de osteoartrose. 

- Post-traumatisch: de kans op osteoartrose wordt veel groter indien men ernstige 
schade heeft opgelopen op jongere leeftijd (bv frequente knieletsels bij voetballer, 
meniscusscheur door val tijdens skiën…).  

- Post-inflammatoir 

- Post-infectieus: als je een infectie van een gewricht hebt, en je behandelt dit niet 

correct  destructie van weefsel   artrose van het gewricht zoveel jaar later. 
 
Er is ook een factor genetica: als je deze gebeurtenissen hebt gehad, en je bovendien 
genetisch belast bent, dan neemt je kans op latere osteoartrose nog toe. 
 
PATROON VAN GEWRICHTSAANTASTING 
Distributie van de gewrichtsaandoening is ook hier heel belangrijk! Bij OA zullen de gewrichten 
die het meest belast worden, ook het meest gaan lijden: dit wijst erop dat OA te maken heeft 
met biomechaniek. 
Merk op dat het distributiepatroon van gewrichtsaantasting bij osteoartrose bijna het 
spiegelbeeld is van reumatoïde arthritis. 
 
Wel: 

- Knie – heup (belasting) 

- Handen: DIPs (vaak het eerst aangetast), PIPs, CMC I (duimbasis) 

- Acromioclaviculair: komt ook veel voor. DD pijn aan de schouder. 

- Facetgewrichten van de wervelzuil (vooral cervicaal en lumbaal). 
 
Niet: 

- MCPs: als je RX protocol krijg met ‘osteoartrose van MCP’, moet je zoeken naar 
onderliggende oorzaken die dit beeld geven: 

o Hemochromatose = te veel ijzer in het bloed. 

o Kristalartropathie. 

- Polsen 

- Ellebogen 

- Glenohumeraal: het schoudergewricht wordt zeer zelden aangetast. 

- Enkels 
Nochtans is er wel veel belasting op de enkels: mogelijks omwille van verschillende 
biologie van het kraakbeen en het onderliggend bot. 

- MTPs II-V 

- Uitzondering hierop: 

o Mensen die deze gewrichten uitzonderlijk gaan belasten: bv mensen in de 

bouw die heel hun leven met drilboor werken  bij hen kan het 
distributiepatroon minder typisch zijn. 
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o Post-traumatisch. 

- Als deze gewrichten toch aangetast zijn, stel je hier dan vragen bij. Hoe kan dit? Zoek 
naar een oorzaak! 

Een mogelijkheid is dat er een genetische factor mee aan de basis ligt (bv 
skeletdysplasie). 

 
 
DIAGNOSE VAN OSTEOARTROSE 
 
De diagnose van osteoartrose is in de eerste plaats een klinische diagnose.  

- Mechanische pijn met functievermindering: bv de patiënt kan de trap niet meer 
opgaan zonder dat hij pijn heeft aan zijn knie. 
(Zie voor alle symptomen ‘anamnese’). 

- Ouder dan 50 jaar: risico op osteoartrose neemt toe met de leeftijd. 

o > 60 j: > 20% van de bevolking met osteoartrose. 

- Normaal bloedonderzoek. 

- Karakteristieke RX (maar radiologie kan soms ook normaal zijn!). 
 
Anamnese 
 

Pijn: 

- Mechanisch. 

- Chronisch. 

- Intermittent: typisch periodes dat het relatief goed gaat, en daarna periodes dat ze 
terug meer last hebben. 

- Belastingsgebonden. 

- Verschillende pijn mechanismen (sensitisatie): 

o Puur mechanisch, belastingsgebonden. 

o Meer neurogeen pijnfenomeen met perifere en centrale pijnsensitisatie: de 
pijnsignalen worden versterkt. Daarom ziet het gewricht er op RX vaak nog 
redelijk normaal uit, terwijl de patiënt klaagt van heel veel pijn. 

 

S&S (andere symptomen en tekenen): 

- Discomfort: niet echt pijn, maar de patiënt voelt de knie echt zitten en het hindert 
hem. 

- Stijfheid: meestal kortdurend. 

- Crepitus: typisch bij patellaire OA. 

- Knie blokkade 

- Drukpijn 

- Zwelling van het gewricht: komt door reactie van het synovium  hydrops (om 
wrijving wat te verminderen). 

- Functieverlies: er worden steeds vaker vragenlijsten afgenomen bij patiënten om de 
impact van de osteoartrose in te schatten. 

- … 
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Verloop van osteoartrose 

 
schematische representatie van het verloop van osteoartrose 

 
Inflammatoire gewrichtsaandoeningen (zoals RA) hebben een redelijk lineair verloop. Bij OA 
is dit niet het geval. We onderscheiden verschillende fasen in het klinisch verloop van OA: 

1. Vroege OA: typische eerste fase.  

o In deze fase is er nog een window of opportunity: als je tijdig ingrijpt, kan de 
patiënt nog lang goed blijven. 

o De patiënt heeft tijdens de vroegtijdige aandoening enkele klinische klachten, 
zonder dat je bij radiologisch of klinisch onderzoek veel kan vinden. 

o Daarna is er vaak een soort rustperiode waarin de patiënt zich adapteert: er is 
terug een homeostase en de klachten verminderen of verdwijnen. 

2. Established OA: 

Als er niet wordt ingegrepen, zal de ziekte terug de kop opsteken. In veel gevallen 
zullen de klachten dan nooit meer volledig verdwijnen. Op radiologie zien we 
langzamerhand meer afwijkingen (“Kellgren II”: zichtbare vernauwing van de 
gewrichtsspleet op RX). 

3. End-stage OA (laattijdig). 
 
Zoals zichtbaar op het schema, kan je op magneetscans (MRI) veel eerder beschadiging gaan 
zien dan met RX.  

- Nadeel: MRI gaat ook heel veel zaken detecteren die klinisch niet relevant zijn. Je mag dus 
enkel een MRI aanvragen indien er ook een klinisch verhaal van osteoartrose aanwezig is! 

- MRI is enkel goed voor OA. Bij de spondylartropathieën (SpAs) zal het veel te vaak vals positief 
zijn. Mensen worden behandeld met biologicals terwijl ze eigenlijk geen SpA hebben! (dit geldt 
vooral voor MRI beelden van de SIGs of de wervelkolom, waar aan overinterpretatie van 
beperkt botoedeem wordt gedaan) 
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Risicoprofielen 
Het verloop van OA kan sneller gaan als je bepaalde risicofactoren hebt die het proces gaan 
versnellen (weergegeven in de grijze kader in de figuur hierboven): de stippellijn in de figuur 
stelt het duidelijk vernseld verloop voor.  

- Genetische predispositie 

- Voorafgaand trauma 

- Obesitas 

- Verkeerde stand 

- Meer baseline pijn 

- … 
Het is belangrijk om hierin ook educatie te geven aan de patiënt: hier heeft de eerstelijn 
opnieuw een zeer belangrijke rol (osteoartrose komt namelijk zéér vaak voor). 
 
Radiologie 
 

 
 
RX: 

- Gewrichtsspleetvernauwing (compartimenteel) = een indirecte maat voor 
kraakbeenverlies. 

- Subchondrale sclerose = verharding van het botoppervlak dat net onder het kraakbeen 
gelegen is. 

- Osteofytose = botvorming. 

- Geoden (= subchondrale cysten). 

- Vacuum sign (discopathie). 

o = lucht die je ziet waar je normaal de discus had tussen de wervels. 

o Bv arm opheffen  negatieve druk  lucht wordt aangetrokken tussen 
wervels. 

- Er is geen goede associatie tussen de radiografische beelden en 
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pijn/functievermindering! 
Geef uitleg aan de patiënt: “De beelden bevestigen osteoartrose, maar het ziet er 
allemaal nog relatief goed uit, je hebt nog veel reserve. Het is wel perfect normaal dat 
je veel last hebt.” Enz… 

- Op RX hierboven (linker afbeelding) zie je een duidelijk artrotisch gewricht: hier moet 
je de diagnose van artrose dus zeker wel stellen. 

MRI: 

- Veel meer zichtbaar!  je ziet early OA hier wel op, maar MRI is GEEN 
eerstelijnsonderzoek. Je zal altijd afwijkingen vinden: tot bij 60% van de gezonde 
bevolking, die geen last heeft, zijn er afwijkingen zichtbaar op MRI.  

- Directe meting van het kraakbeen(verlies). 

- Beenmerglaesies en -cysten. 

- Synovitis / effusie. 

- Ligamentaire laesies. 

- Minimale laesies subchondraal. 

- Botoedeem 

- Vrije lichamen 
 
 
OSTEOARTROSE VAN DE HAND 
Duidelijke erosieve inflammatoire aantasting van de PIP/DIP 
gewrichten: destructie steeds geassocieerd met botvorming 

 geen afname maar toename van het volume van de 
gewrichten. 

- Klinisch: Heberden (DIP) en Bouchard (PIP) nodules 
ter hoogte van de handen. Kan leiden tot belangrijk 
functieverlies. 

- Radiologisch: kraakbeen is weg, bot is geremodelleerd, soms luxatie 
van het gewricht. 

- Erosieve handartrose is één van de enige aandoeningen in de 
reumatologie die we praktisch niet kunnen behandelen: dit is zeer 
frustrerend. 

- Veel meer inflammatoir karakter dan de andere OA. 

- DD: psoriasis artritis, reumatoïde artritis daarom soms moeilijk! 

o Methotrexaat starten: bij psoriasis artritis zal dit aanslaan, bij 
erosieve osteoartritis/handartrose niet. 

 
AXIALE OSTEOARTROSE 

- Vaak mechanische rugpijn: cervicaal, laag lumbaal 

- Typische rug waarbij dit optreedt: hyperlordose, hyperkyfose, slechte houding. 

o R/ buikspieroefeningen, rugspieroefeningen, … 

- RX:  

o Osteofyten (horizontaal!) 

o Vacuum sign 
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BEHANDELINGSALGORITME VAN OSTEOARTROSE 
 
De behandeling van artrose blijft héél lang in de eerste lijn: we zullen dus redelijk lang bij deze 
behandeling stilstaan. Het is de huisarts die de behandeling opvolgt, eventueel samen met de 
kinesist. 
De behandeling staat in functie van vermindering van de pijn en de functiebeperking. 
 
Aanbevelingen 
 

De blauwe kaders zijn het 
belangrijkste qua behandeling 
in de eerste lijn. Het is eigenlijk 
de eerste stap die we nemen in 
de behandeling van de patiënt 
met osteoartrose. 
(kinesitherapie, eventueel wat 
paracetamol of lokaal NSAIDs). 
Osteoartrose is typisch een 
aandoening waarbij de 
behandeling niet volledig 
medicamenteus gedreven is, 
integendeel. De 
medicamenteuze behandeling 
maakt deel uit van het geheel, 
maar er is veel meer. 

De eindbehandeling is prosthetische chirurgie: is heel erg succesvol! 
 
Blauw = eerste lijn: altijd combinatie van niet-farmacologische (geïndividualiseerde!) 
behandeling, en farmacologische therapie. 
Geel = tweede lijn 
Rood = chirurgie 
 
Niet-farmacologische behandeling (!!) 

- Educatie door gezondheidsprofessionals. 

- Telefonisch contact: patiënt opbellen helpt al! 

- Fysiotherapie: 

o Fysiotherapeut moet de patiënt evalueren en de geschikte oefeningen geven. 

o Training, oefening. 

- Gewichtsverlies 

- Wandelhulp, braces, correct schoeisel. 

- Andere: thermale modaliteiten, TENS (transcutane elektrische zenuwstimulatie), 
acupunctuur.  

-  wordt in de praktijk te weinig gebruikt, maar is echt essentieel! 

 
Farmacologische behandeling 
 

- Acetaminophen/paracetamol tot 3g/dag (1 gram ’s morgens, ’s middags en ’s avonds). 
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o Paracetamol is minder effectief dan alle NSAIDs maar heeft lager risicoprofiel 
en betere risico/benefit verhouding. 

o Nevenwerkingen: hepatotoxiciteit (= belangrijkste bijwerking van 
paracetamol), GI intolerantie. 

 

- NSAIDs: werken goed! 

o NSAIDS dienen gegeven te worden aan de laagste effectieve dosis. 

o Best intermittent: 3 weken behandelen, daarna 6 weken niet (intermittente 
behandeling is even efficiënt gebleken als continue behandeling, maar met 
minder nevenwerkingen). 

o Nevenwerkingen/nadelen: 

▪ Verhoogd GI-risico: kan opgevangen worden door het gebruik van COX2 
selectieve NSAIDs, of non-selectieve NSAIDs in combinatie met PPI. 

▪ Verhoogd CV-risico: zowel bij de selectieve als bij de niet-selectieve 
NSAIDs, minder bij naproxen. 

▪ Renale risico’s (zien we slechts zeldzaam): oedeem, hypertensie, 
verminderde perfusie, nefritis. CAVE bij oudere patiënt! Er is geen 
associatie met COX-2 selectieve NSAIDs of niet. 

 opvolgen van de bloeddruk (behoort tot de dagelijkse praktijk bij de 
huisarts!), zeker bij patiënten met gekende hypertensie. 

▪ Hepatotoxiciteit. 

o Bij patiënten met hoog risico op GI, CV of andere toxiciteit, kan het gebruik van 
lokale NSAIDs of andere lokale behandeling (corticosteroïden, hyaluronzuur, 
zie verder) een oplossing bieden. 

▪ Topicale NSAIDs kunnen bij osteoartrose van de knie even effectief zijn 
als orale NSAIDs. 

▪ Lokale nevenwerkingen: allergische reacties. 

!! Fastum gels: allergische reacties treden typisch op in de zomer, door 
de zon. Wees hier dus voorzichtig mee! (fototoxiciteit) 

▪ Een ander nadeel is dat de patiënt dit enkele keren per dag moet insmeren. 
 

- Andere lokale behandelingen:  

o Intra-articulair corticosteroïden: werken weken tot maanden! Daarna komt de 
pijn wel terug, maar je kan een aantal patiënten hier een lange tijd goed mee 
houden. 

o Intra-articulair hyaluronzuur:  

▪ Hyaluronzuur is een component van het gewrichtsvocht. 

▪ Duurt langer voor er een effect is (delayed onset), maar langere duur 
van symptomatische benefit (8 tot 9 maanden). 

▪ 60-70% responders, maar nog geen voorspellers van wie respons gaat 
hebben. 

▪ Kan gebruikt worden bij mensen waar intra-articulair corticosteroïden 
aangewezen zijn, bv bij diabetes. 

▪ Duur en niet terugbetaald in België (3 x 35 tot 300 euro). 
 

- Opioïden en narcotische analgesie 
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o Enkel indien de patiënt refractair is aan paracetamol/NSAIDs, kunnen er 
zwakke of sterkere opioïden overwogen worden. 

▪ Voornamelijk zwakke opioïden: tramadol, codeïne, … 

▪ Werken centraal: duizeligheid bij oude patiënt, obstipatie, … 

o Lokale en chirurgische opties moeten overwogen worden indien men tot deze 
stap overgaat (chronisch gebruik van opioïden is geen goed idee). 

 

- Nutriceuticals/farmaceuticals 

o Nog onderzoek naar bezig. Over het algemeen kunnen we besluiten dat 
voedingssupplementen bij sommige patiënten zeker en vast enig effect hebben 
maar bij andere patiënten niet. Alles samengebracht zijn de treatment effects 
echt maar matig. Je zal dit dus zeker niet systematisch voorschrijven bij elke 
patiënt. 

o Glucosamine sulfaat en/of chondroitine sulfaat: enige evidentie voor effect bij 
gonartrose. Ze kunnen symptomatisch voordeel bieden bij knie OA. Indien er 
na 6 maanden geen effect is, stop je de behandeling. 

▪ Bij sommige oudere patiënten die al veel GM nemen, NSAIDs niet goed 
verdragen, … kunnen ze dus zeker wel helpen. 

o Glucosamine sulfaat zou enkele structuurwijzigende effecten kunnen hebben 
bij knie OA, maar evidentie hiervoor is minder overtuigend. 

o Problemen met producten:  

▪ Misschien niet puur, meer contaminatie, … 

▪ Patiënten kunnen dit in de ‘Kruidvat’ halen in plaats van in de apotheek 
(dus business model voor bedrijven is onaantrekkelijk  gaan hier 
minder in investeren). 

 
Prosthetische chirurgie: joint replacement surgery (HVN) 

- Indicatie voor een prothese: indien de patiënt refractair is aan al het voorgaande, en 
zelf zegt dat het niet meer verder kan zo. 

!! Chirurige is in de eerste plaats altijd een beslissing van de patiënt zelf. Je gaat niet 
over tot chirurgie omwille van beeldvorming of dergelijke, maar op basis van de 
patiënt die voor u zit. 

- In dit geval wordt er eventueel een MRI gedaan (zoals reeds gezegd is MRI géén 
eerstelijnsonderzoek, maar in deze situatie kan het dus wel aangewezen zijn) 

- Effectief en kosten-effectief. Prothesechirurgie is een succesvolle interventie: 90% van 
de patiënten is hier goed mee. 

- Meestal volledige prothesen:  

o Dus liever geen unicompartmentele knieprothese (= unicondylaire 
knieprothese): weinig winst, instabiliteit. 

- Bij falen van prothese: gewrichtsfusie?  met het steken van een nieuwe prothese / 
revisie / … worden nooit meer dezelfde resultaten bekomen. 
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Mechanische problematiek: SPONDYLOSE (RUGPIJN)  

 
Er zijn verschillende types rugpijn: 

- Inflammatoir type: dan spreken we van “spondylitis”: axiale SpA… 

- Mechanisch type: dan spreken we van “spondylose”: axiale osteoartrose, 
osteoporose. 

- Neurogeen type: discaal conflict. 

- Infiltratief: door neoplasie, metastasen. 

- Functionele rugpijn. 
 
OSTEOPOROSE 
Osteoporose is een systemische aandoening van het skelet die wordt gekarakteriseerd door 
een lage botmassa én verlies van de microarchitectuur van het bot, met als gevolg een 
toegenomen risico op fracturen. 

- Verminderde botdensiteit = daling van het mineraalgehalte van het bot. 

- Verandering van de microarchitectuur van het bot: het bot wordt ook veel brozer 
(minder tussenstukken + overbruggende tussenstukken zijn dunner). 

 

! Osteoporose  osteoartrose:  

- Osteoartrose = aantasting van de gewrichten (degeneratief, perifeer en/of axiaal, 
kraakbeen). 

- Osteoporose = aantasting van het bot.  
 
OSTEOPOROTISCHE FRACTUREN 
Osteoporose zelf doet geen pijn, maar wel de fracturen! (Vergelijk het met hypertensie: 
patiënt weet ook vaak niet dat hij dit heeft en heeft er geen last van).  
Een indeukingsfractuur ten gevolge van osteoporose is één van de voornaamste oorzaken van 
(sub)acte rugpijn bij de oudere vrouw. 
 
Wervelfracturen 

- Vrij plotse, hevige pijn. 

- Spontaan of bij beperkte belasting (bv een te zware boodschappentas). 

- Elke keer je een wervel breekt, verdubbelt de kans op een volgende wervelbreuk (door 
toegenomen impact op de andere wervels). Als je dit niet behandelt krijg je dus 
progressief meer indeukingen. 

- Gevolgen van (herhaalde) wervelindeukingen: 

o Acute en/of chronische rugpijn van het mechanische type: meestal komt de 
rugpijn redelijk plots op, maar ze kan tot maanden aanslepen. 

o Gestalteverlies. 
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Andere oorzaken van gestalteverlies: discopathie, houding (rugspieren). 

o Gastro-intestinale of respiratoire problemen (door zware kyfose). 

o Verlies van onafhankelijkheid. 

o Gedaalde levenskwaliteit. 

o Toegenomen sterfte. 
 
Heupfracturen bij laagimpact trauma 

- Heupfracturen hebben één van de zwaarste implicaties bij oudere patiënten. 

- Pijn. 

- Hospitalisatie – chirurgie. 

- Revalidatie. 

- Vermindering levenskwaliteit. 

- Stijging sterftecijfer, gedaalde levensverwachting. 

o Heupfractuur 75+: 20% kans op overlijden binnen de 6 maanden. 

o Belangrijkste oorzaken:  

▪ DVT met longembolie ten gevolge van te weinig beweging. 

▪ Bloedverlies bij de fractuur (heeft belangrijke cardiovasculaire 
implicaties bij patiënten die bv al coronair lijden hebben). 

 
Andere mogelijke osteoporotische fracturen 

- Pols: 

o Typisch op middelbare leeftijd (55-60 jaar). 

o Alarmsignaal! 

- Clavicula 

- Enkel 

- … 
 
ONTSTAAN OSTEOPOROSE 
Het bot is een dynamisch weefsel: er is een continue botombouw (botaanmaak  
botresorptie). Bij osteoporose is er een imbalans tussen de aanmaak en de afbraak van het 
bot. 

- Leeftijdsgebonden veranderingen van de botten zijn de belangrijkste oorzaak van 
osteoporose. De incidentie van osteoporotische fracturen neemt sterk toe met de 
leeftijd (zeker voor wervel- en heupfracturen). 

- Afgenomen hoeveelheid oestrogenen na de menopauze gaat ook gepaard met 
botverlies bij vrouwen en verhoogd risico op osteoporose en osteoporotische 
fracturen (men spreekt dan van “postmenopauzale osteoporose”). 

- Maar veel andere factoren spelen ook een rol: tekort aan vitamine D, 
hyperparathyroïdie, glucocorticoïden, piekbotmassa, … 

 
DIAGNOSE VAN OSTEOPOROSE: 2 MANIEREN 
1. Spontane of valgebonden breuk na de leeftijd van 50 jaar. 

- Breuk bij mineur trauma (bijvoorbeeld vallen vanaf lichaamshoogte) is een 
osteoporotische fractuur. 

- ( majeur trauma: als je een fractuur oploopt bij het vallen van een ladder is dit wel 
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normaal (traumatische fractuur).) 
 
OF 
 
2. Osteoporose op DXA-botmeting, zelfs indien geen doorgemaakte breuken. 
Dual-energy X-ray Absorptiometry = D(E)XA: meten van de mineraaldichtheid van het bot (ook 
wel ‘BMD’ of ‘bone mineral density’ genoemd). 

- DXA-meting wordt genomen ter hoogte van de lumbale wervelzuil of ter hoogte van 
de proximale femur. De BMD neemt progressief af met de leeftijd. 

- T-score = mineraaldichtheid van het bot ten opzichte van jonge populatie.  dit is de 
score waarmee vergeleken wordt voor het stellen van de diagnose ‘osteoporose’. 

o Osteoporose = een T-score van -2.5 standaarddeviaties (SD) ten opzichte van 
de standaardpopulatie. Dus zelfs indien geen doorgemaakte breuken! 

o Osteopenie = een T-score tussen -1 en -2.5 SD ten opzichte van de 
standaardpopulatie. 

- Z-score = mineraaldichtheid van het bot ten opzichte van eigen leeftijd. 
 

 

- VFA = vertebral fracture assessment (nieuwe technologie): er wordt gebruik gemaakt 
van een centrale DXA-meting om beeldvorming van de thoracale en lumbale wervelzuil 
te verkrijgen en de aanwezigheid van wervelfracturen te evalueren.  

o Dus met andere woorden: er wordt gelijktijdig een BMD-meting + 
beeldvorming van de wervelzuil uitgevoerd: lagere kost en lagere blootstelling 
aan stralen ( RX wervelzuil). 

o Diagnose van osteoporose wordt gesteld aan de hand van aanwezigheid van 
wervelfracturen. 

o Aanwezigheid van wervelfracturen: indicatie voor behandeling & risicofactor 
(draagt 15% bij op het fractuurrisico). 

 
RISICOFACTOREN OSTEOPOROSE 
Van DXA tot fractuurrisico inschatting 

- Fractuurrisico-inschatting = een begrip dat heel goed in je hoofd moet zitten: dit is 
namelijk de verantwoordelijkheid van de eerste lijn. In de eerste lijn is het heel 
belangrijk te werken aan de preventie van fracturen. 

- Om het fractuurrisico in te schatten bij een individuele patiënt, kan je gebruik maken 
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van verschillende types algorithmes. 

Bv: FRAX = Fracture Risk Assessment Tool. 

- De medicamenteuze behandeling wordt gestuurd door het fractuurrisico en dus niet 
meer uitsluitend door de DXA meting. Dit is een belangrijke verandering tegenover een 
tijd geleden: toen werd er gewoon behandeld als je een lage BMD-score had. 

 
FRAX = Fracture Risk Assessment Tool 

- FRAX = tool om kans op een fractuur binnen de 10 jaar in te schatten.  

- Parameters: 

o Leeftijd 

o Geslacht 

o Gewicht en lengte: dunnere dametjes krijgen breuken. 

o Voorgaande fractuur 

o Heupfractuur bij ouders 

o Huidig roken 

o Glucocorticoïden 

o Reumatoïde artritis 

o Secundaire osteoporose (hyperparathyroïdie, schildklierlijden) 

o Alcohol > 3x/d: alcohol is de belangrijkste oorzaak van mannelijke osteoporose! 

- Je kan het fractuurrisico in principe berekenen zonder dat je noodzakelijk de 
botdensiteit hebt: FRAX without BMD  FRAX with BMD. 

- Je krijgt vervolgens resultaat over de zone waarin je ligt: 

o Groene zone: levensstijladvies en geruststellen. 

o Oranje zone: DXA-meting moet uitgevoerd worden  het resultaat hiervan zal 
bepalen of je in de rode of groene zone valt. 

o Rode zone: behandeling is noodzakelijk. 
 

- Voordelen: 

o Echt heel gemakkelijk toe te passen in de huisartsenpraktijk! 

o Wereldwijd bruikbaar. 

o Gratis beschikbaar via web. 

o Nuttig voor klinische opsporing van fractuurrisico, en selectie voor DXA. 
 

- Beperkingen: 

o Houdt geen rekening met het dosiseffect van risico’s. 

▪ Dosis glucocorticoïden. 

▪ Aard, locatie en aantal voorafgaande fracturen. 

▪ Clustering van fracturen in de tijd. 

o Enkel toepasbaar bij onbehandelde patiënten. 

o BMD: enkel femurhals. 

o (Nog) geen consequenties omtrent terugbetaling. Wel beschikbaar via 
rechtstreekse link met NOGG (UK). 

o Valrisico is niet meegenomen: maar als je niet valt, is de kans dat je iets breekt 
echt wel heel klein. (Valrisico wordt wel meegenomen bij bv Garvan score). 



 59 

 hoe ouder de patiënt wordt, hoe minder relevant FRAX is (want dan moet je meer 
kijken naar medicatie, valrisico, …). 

 
BEHANDELING VAN OSTEOPOROSE: FRACTUURPREVENTIE! 
Primaire preventie: eerste breuk voorkomen. 
Secundaire preventie: na een eerste breuk voorkomen dat er een nieuwe breuk plaatsvindt.  
Tertiaire preventie: voor de echte probleempatiënten. Het doel van tertiaire preventie is de 
schade en impact van de breuk op het dagelijkse leven zoveel mogelijk trachten te beperken. 
 
Artikel dat aangeraden wordt om eens door te nemen (leest redelijk vlot): 
“Aanbevelingen van de KBVR -Osteoporose en Fractuurpreventie-“ 
Zmierczak HG, Geusens P, Poriau S, De Knop K, Luyten FP 
 
Fractuurpreventie bij 50-plussers: het zorgtraject 

 
 
Hieronder volgt een iets meer uitgebreide uitleg, maar het is vooral dit schema dat je goed in 
je hoofd moet hebben.  
 
1. Case finding 
Case finding is echt enorm belangrijk voor de huisarts: het is de eerste lijn die de ogen moet 
openhouden en moet weten wanneer ze aan osteoporose moeten denken. 

- Na recente fractuur 
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- Andere algemene klinische risicofactoren 

 
 
2. Risico evaluatie 

- Anamnese. 

- Medische voorgeschiedenis, inclusief medicatie. 

- Valrisico: meer dan 1 val het laatste jaar? Balans? 

- Klinisch onderzoek: hyperkyfose, fragiliteit, … 

- Botdensitometrie: DXA. 

- Vertebral Fracture Assessment: VFA. 

o Via DXA (niet terugbetaald), kan aangevraagd. 

o Via X-Rays (wel terugbetaald). 

- DXA is niet nodig bij oudere patiënt met heupfractuur. 
 
3. Differentieel diagnose 

- CAVE: lage BMD kan ook osteomalacie (= ziek bot) zijn! 

 zie cursus endocrinologie. 

- Potentiële contra-indicaties voor therapie. 

- DD secundaire osteoporose (ziekten? Medicatie?). 
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4. Therapie: fractuurpreventie 
 

Leefwijze: 

- Calcium en vitamine D: 

o Hebben op zich al invloed op het cumulatief fractuurrisico (werken 
beschermend), indien ze in de juiste dosis en in combinatie gegeven worden. 

o Ca2+: 1200 mg/dag bij gezonde postmenopauzale vrouwen. 

▪ Eerst proberen via voeding (melk, …) deze dosis te bereiken. 

▪ Indien onvoldoende inname: 500 mg calciumcarbonaat supplement 
voorschrijven. 

▪ Risico: nefrolithiase, cardiovasculair risico indien hypercalcemie. 

- Oefeningen en valpreventie. 
Valpreventie is echt heel belangrijk: vraag aan je patiënt over hun valrisico het laatste 

jaar  indien hoogrisicopatiënt: inschakelen fysiotherapie, oftalmologisch nazicht, …  

- Niet roken en matig alcoholgebruik. 
 

 
 
Medicatie: 

- Antiresorptieve medicatie 

o Eerstelijns antiresorptiva voor established osteoporose zijn de bisfosfonaten. 

▪ Zeer efficiënte behandelingen, effect op wervel én heupfracturen. 

▪ Levenslange management nodig: niet continu behandelen maar wel 
altijd goed opvolgen. 

▪ Alendronaat, risedronaat, zoledronaat, … 

o RANK-L antagonist (denusomab SC) 

o Raloxifen wordt typisch voorgeschreven bij vroegtijdige postmenopauzale 
osteoporose (dus bij jonge patiënten die nog normale BMD hebben ter hoogte 
van de heup). Het geeft namelijk alleen bescherming tegen vertebrale 
fracturen, niet tegen heupfracturen. 

o Strontiumranelaat: minder enthousiast voor want geeft verhoogd CV risico. 
 

- Anabole behandelingen (anabolica) 

o Worden in België eigenlijk te weinig voorgeschreven, omdat ze vaak niet 
worden terugbetaald. 

o Op de markt: PTH (Teriparatide (Forsteo)):  
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▪ PTH is een proteïne dat dagelijks subcutaan moet worden ingespoten 
voor een periode van 18 (2 x 9) maanden. 

▪ Enkel voor selecte groep patiënten die nog fracturen oplopen onder 
bifosfonaten. 

o Sclerostin antilichaam: zou op de markt komen in 2020.  
Heel beloftevol: sclerostin antilichaam zal het behandelingsparadigma van 
osteoporose en de terugbetalingen veranderen! 

 

 
 
5. Opvolging 

- Hier speelt de huisarts opnieuw een kritische rol. 

- Wereldwijd worden 50% van de heupfracturen niet opgevolgd! 

- Therapietrouw: 50% gestopt na 1 jaar, of 2 jaar voor SC/IV therapie. 

- Bisfosfonaten moet je 3-5 jaar geven, anabolica tot 18 maanden. 
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Enkele gouden regels in de reumatologie (examen!) 
 
Anamnese en klinisch onderzoek met analyse van bevindingen zijn cruciaal: zie ook volgende 
pagina! 

- Inflammatoir  mechanisch 

- Acuut  chronisch 

- Patroon van gewrichtsaantasting is diagnostisch belangrijk! 
 
Elke (sub)acute mono-artritis moet gepuncteerd worden. 

- Septisch 

- Kristal 
 
Labo-onderzoek 

- Enkel aanvragen als je het kan interpreteren en als je weet wat je ermee gaat doen ( 
“toevallige bevindingen”). 

- Positieve RF is niet per se RA. 

- Positieve ANF is niet per se SLE. 
 
Koorts (meten!) 

- Rode vlag want in eerste plaats denken aan infectie! 

- Maar kan natuurlijk bij iedere systeemziekte voorkomen: RA, SLE… 

- Altijd aandacht aan besteden. 
 
Osteoporose veroorzaakt geen rugpijn maar wel fracturen die pijn doen. 
Meeste schouderpijnen zijn peri-articulair! 

- Schoudergewrichten: niet zo gemakkelijk synovitis. 

- Meeste klachten zijn bv rotator cuff. 
 
Meeste chronische rugklachten zijn geen indicatie tot chirurgie! 

 want negatieve cyclus. 
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Probleemgericht denken: synthese van anamnese en klinisch 
onderzoek (examen!) 
 
Even een theoretische slide die nuttig is om in je achterhoofd te hebben. 
 
Tijdsverloop: moet je uit je anamnese halen; hier start je redenering! 

- Chronisch: > 6 weken 
- Acuut: plots ontstaan 
- Subacuut: geleidelijk ontstaan 

 
Pijntype: 

- Inflammatoir: ochtendlijk dominante pijn, nachtelijke pijn*, zwelling, roodheid, 
warmte. 

- Mechanisch: belastingsgebonden pijn, zijn ’s ochtends misschien een beetje stijf maar 
over het algemeen is de pijn ’s avonds duidelijk erger dan ’s morgens. 

- Neuropathisch: radiculaire pijn, zenuwuitstralende pijn, kan gepaard gaan met 
paresthesieën, … 

- Functioneel: wanneer het pijnverhaal ongelovig is: altijd pijn / overal pijn / diffuus. 
 
*Nachtelijke pijn kan zowel bij het inflammatoir als het mechanische pijntype aanwezig zijn: 

- Mechanisch: vooral aanwezig bij het inslapen (bv nekpijn bij het in slaap proberen geraken), de nachtelijke pijn 
verbetert indien de patiënt van houding verandert (houdingsgebonden nachtelijke pijn). 

- Inflammatoir: de pijn vermindert niet bij het veranderen van houding, is vooral aanwezig in het tweede deel van 
de nacht en de vroege ochtend, patiënt moet echt opstaan en rondwandelen. 

 
Distributie: ook heel belangrijk om dit te achterhalen! 

- Symmetrisch 
- Asymmetrisch 

 
Aantal betrokken gewrichten 

- Mono-articulair (1) 
- Oligo-articulair (2-4) 
- Polyarticulair (5 of meer) 

 
Pijn of zwelling? = artralgie  arthritis? 
 
Kleine of grote gewrichten 
 
Extra-articulaire symptomen 
 
Patiëntenprofiel: Het is heel belangrijk hiernaar te kijken. Op het examen word je een beetje 
afgestraft als je nonsens DD erbij haalt. 
Bv bij een 18-jarige patiënt mag je echt niet polymyalgia rheumatica of osteoporose in je DD 
hebben!  
 
Aspecten die uit je anamnese komen moet je proberen in samenvattende zin te gieten: dit 
wordt erg geapprecieerd op het examen! 
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Bv: “chronische symmetrische polyartritis van de kleine gewrichten”, “acute mono-artritis van 
de knie”… 
 

 


