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Reactieve artritis 

Artritis 

psoriatica 

Ongedifferentieerde 
spondylartropathie 

Artritis bij een 

inflammatoire darmziekte 

     Spondylartropathieën 



Symptomen:  
Spondylarthropathieën 

• Musculoskeletaal 

– Artritis 

– Spondylitis 

– Enthesitis 

– Dactylitis 

 



Artritis 



Enthesitis 



 





Dactylitis 





• Extra articulaire manifestaties 

– (anterior) uveitis 

– Psoriasis 

– Inflammatory bowel disease 

– Urethritis 

 

Symptomen:  
Spondylarthropathieën 



Uveitis 



Psoriasis 



 



 





Inflammatory bowel disease 
Crohn’s disease 



Artritis psoriatica: classificatie 
Moll and Wright 

 

• Inflammatoire artritis 

• Aanwezigheid van psoriasis 

• Geen RF aanwezig 

 

Moll, Semin Arthritis Rheum 1973  



Artritis psoriatica 
CASPAR criteria 

Taylor, Arthritis Rheum 2006 



Artrtis psoriatica 
Epidemiologie 

• 26% van patiënten met psoriasis 

• Prevalentie 

– 49 tot 158 / 100.000  

• Piek-incidentie:  

– 30-50 jaar 

• M:V 

– 1:1 

Soderlin, Ann Rheum Dis, 2002  

Savolainen, J Rheumatol, 2003  



Artritis psoriatica 
 5 Subtypes 

• Symmetrische (poly) artritis (25%) 

• Asymmetrische (oligo) artritis (70%)  

• DIP artritis (5%)  

• Spondylitis .  

• Artritis mutilans (5 %) 

Savolainen, J Rheumatol, 2003  



Artritis Psoriatica  
Gewrichtsschade 

• Erosies 

• Versmalling gewrichtsspleet 

• Juxta-articular botvorming 

• Osteolysis 

• Periostitis 







Behandeling PsA 

Ritchlin, Annals Rheum Dis 2008  



Behandeling PsA 

Ash, Annals Rheum Dis 2012  



We weten nog heel veel niet 

• Vroeg herkennen ? 
• Prognostische modellen?  

– Gewrichtsschade 
– Respons op behandeling 

• Metingen van effect van behandeling ? 
• Behandeling 

– Welke bahandeling voor welk subtype 
– Combination therapy 
– strategies 

• Comorbidities 
• ……………………… 
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• ……………………… 



Gossek, Annals Rheum Dis 2011  



DEPAR 
DUTCH SOUTH-EAST PSORIATIC ARTHRITIS REGISTER 



Design 

• Register 

– Nieuw gediagnosticeerde PsA patiënten 

– Onbehandeld voor  PsA 

– Diagnose door reumatoloog 

 

• Follow-up 3 jaar 

– 0,3,6,9, 12, 18 en 24 maanden 

– jaarlijks 

 



Design 

• Multi-center 

– Cicero 

– 11 ziekenhuizen waaronder Amphia ziekenhuis 

– 40 reumatologen 

 

– 500-800 patiënten 



• To Clarify 
– De karakteristieken van  PsA Patientën 
– Het verloop van PsA 

 
• To Identify  

– Markers van ziekte ernst  
– Patiënt profielen voor milde en ernstige ziekte 
– Belang van dactylitis en enthesitis 

 
• To develop/ verify 

– Behandeldoelen 
– Behandelstrategiën 

Doel 



ScrEeNing arthritiS in psORiasis 

 

 

SENSOR 



Doel 

• Prevalentie van artritis psoriatica bij psoriasis 
patiënten in de 1e lijn 

• Nut van bestaande screeningslijsten in 1e lijn 

– Evt nieuwe screeningslijst onwikkelen 

• Evalueren van de kosten-effectiviteit van 
vroege verwijzing 



Methoden(1) 

• In huisartsensysteem psoriasis patiënten van 
18 jaar en ouder selecteren met behulp van 
ICPC code S91 

 

• Geselecteerde patiënten krijgen uitnodiging 
voor onderzoek uit naam huisarts 
(Bij geen reactie, volgt na 3 weken een herinneringsbrief) 



Methoden (2) 

• Patiënten reageren via antwoordstrook, e-mail 
of telefonisch 

 

• Patiënten geven aan 

– Wel/geen gewrichts-, pees- of rugklachten 

– Wel/geen interesse in deelname onderzoek 



Methoden (3) 

• Indien interesse in deelname volgt 
telefonische inclusie 

 

• Exclusie indien: 

– Geen gewrichts-,pees- of rugklachten 

– Onvoldoende beheersing Nederlandse taal 



Methoden (4) 

• Afspraak op onderzoekcentrum wordt 
gemaakt 

– Vragenlijsten 

• PEST, PASE etc 

– Anamnese  

• psoriasis, gewrichtsklachten, peesontstekingen, 
rugklachten 

– Lichamelijk onderzoek  

• artritis, tendinitis/enthesitis, mate van psoriasis 



Mogelijke uitkomsten 

 

– Geen aanwijzingen PsA  Onderzoek stopt 

 

– Enthesitis klachten  Uitnodiging voor Echo 

 

– Voorgeschiedenis van artritis/dactylitis, 
inflammatoire rugklachten, artritis bij LO  
Advies aan HA om te verwijzen naar reumatoloog 

 



Tijdsinvestering HA 

• Eenmalige selectie maken van patienten >18 
jaar met ICPC code S91 

• Totaal aantal patiënten > 18 jaar in de praktijk 
en man/vrouw verdeling hiervan bepalen 

 

• Eventueel verwijzen naar reumatoloog 
(verwijsbrief door ons aangeleverd) 


