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Essentie 

-Delay in diagnose Bechterew nog altijd zo’n 8    
 jaar 

-Vroege stadium van Bechterew wordt 
 onvoldoende herkend en komt veel vaker 
 voor dan voorheen gedacht 

-Goede behandeling is voorhanden, vooral in   
 vroege stadium meeste response op 
 behandeling 

 Herkenning van symptomen is essentieel 



Klassieke Bechterew 



Casus 

• 34 jaar, man 

• >10 jaar pijn laag in de rug 

• Vooral ‘s nachts pijn, wordt er wakker van 

• Ochtendstijfheid > 1uur 

• Sport veel, nadien minder klachten 

• Via huisarts diclofenac gekregen, hielp goed, maar 
 bij staken klachten terug 

• Röntgenfoto bekken: evidente sacroiliitis bdz 

• Diagnose M Bechterew 



Kenmerken van bechterew 

    Geleidelijke start rugklachten, >3 maanden (op en af) 
•  Inflammatoire rugklachten 

– (lange) ochtendstijfheid 
– pijn vermindert door beweging, meer in rust 
– nachtelijke pijn 

• Enthesitis (hak, sternaal) 
• Perifere gewricht betrokkenheid (vaak asymmetrisch) 
• Vermoeidheid 
• Goede reponse op NSAIDs 
• Sacroiliitis, spondylitis 
• Extra-axiale manifestaties (uveïtis, psoriasis, Crohn/colitis) 



Classificatie Bechterew 



Modified New York Criteria 







Nadelen mNY criteria 

• Klinische criteria: 
 – Focus op axiale klachten, andere kenmerken van ziekte niet 
 meegenomen 
 – Beperkingen in beweeglijkheid van de rug/ademexcursie = 
 uiting van structurele schade  treden laat op 
• Radiologisch criterium: 
 – Sacroiliitis = uiting van structurele schade  treedt laat op 
 – Röntgenfoto’s van sacrum zijn erg moeilijk te beoordelen 
 – Bevindingen op MRI niet meegenomen  op MRI sacroiliitis 
 3-7 jaar eerder te zien 
• Niet sensitief genoeg in vroege stadium 



Vroege stadium van Bechterew 



Casus 10 jaar eerder 

• 24 jaar, man 

• Sinds 6 weken pijn in de bil, wisselend rechts en links 

• In afgelopen 2 jaar 3x eerder gehad, duurde 2-3 weken 

• Wordt er wakker van, loopt even rond, slaapt weer 
verder 

• Ochtendstijfheid niet opvallend aanwezig 

• Met diclofenac klachten goed onderdrukt, bij staken 
klachten weer terug 

     X-bekken: geen sacroiliitis 

• Expectatief beleid 



Concept axiale spondyloartritis 





Spondyloartritis (SpA) - kenmerken 

• Sacroiliitis 

• Asymmetrische oligoartritis 

• Tendinitis (Achillespees) 

• Enthesitis 

• Associatie met HLA-B27 

• Familiair optreden 

• Uveitis - darmontstekingen – psoriasis 

• Geen reumafactoren, geen reumanoduli 











Zijn er verschillen tussen patiënten 
met niet-radiologische SpA (nr-

axSpA) 
en patiënten met ankyloserende 

spondylitis (AS)? 





Niet-radiologische axiale SpA vs AS 

• Geslacht, fysiek functioneren, CRP, röntgenschade 

 significant verschillend tussen nr-axSpA en AS 

• Pijn, ziekte-activiteit, kwaliteit van leven 
 vergelijkbaar 

 nr-axSpA mogelijk niet “voorstadium” van 
 Bechterew, maar subgroep van axiale SpA 
 met minder structurele 

 veranderingen, mn vrouwen 

 



Belang van vroege herkenning 





Vertraging diagnose AS 

• Patiënten zoeken pas laat hulp 
• Beperkte bekendheid met (vroege symptomen van) 
 Bechterew 
• Vroege diagnose stellen niet eenvoudig 
 – Patiënten moeten gefilterd worden uit een grote 
    groep chronische rugklachten 
 – Pijn en stijfheid niet altijd inflammatoir karakter 
 – Late zichtbaarheid op/ interpretatieproblemen        
    röntgenfoto 
 – Criteria Bechterew niet toepasbaar in vroege fase 
 – Soms eerst elders klachten (Achillespees, hielspoor, 
    dikke knie) 





Casus 2 

• 31 jaar, vrouw 
• Verwijzing: “graag eenmalig zien ivm aanhoudende pijn in de 
 heup/bilregio” 
• Al jaren klachten, kan er niet op liggen, wordt wakker van pijn 
• Ochtendstijfheid? 
• Moeite met aankleden, doet dit zittend 
• NSAIDs wisselend effect, allergisch voor naproxen 
• LO; verminderde lumbale flexie, forse drukpijn re. SI, tevens 
 drukpijn knieën infrapatellair en Achillespees li. 
• Lab: BSE 23, CRP 10 
• Röntgenfoto: sacroiliitis re > li 



Vervolg casus 2 

• Bezocht huisarts frequent in afgelopen jaren: “ben  
 je er nu alweer?” 
• Gaat pijn toeschrijven aan andere zaken;  
   – Aantal ongevallen gehad, nekklachten en 
  pijn in de heup/bilregio hieraan  
  gerelateerd 
 – Pijn tijdens zwangerschap:    
  “bekkeninstabiliteit” 
– Verhoogde BSE: “geen verklaring voor, altijd al zo 
 geweest” 



Wanneer moet je aan de ziekte van 
Bechterew denken? 





Inflammatoire rugklachten 

• Sluipend begin 
• Aanvang jonge leeftijd 
• > 3 maanden 
• Verlichting door bewegen 
• Geen verlichting met rust 
• Ochtendstijfheid >30 min 
• Nachtelijke pijn 
• Alternerende bilpijn 
• Goede response op NSAIDs 













Casus 2  terugkijkend 

• Als jong meisje vaak pijn in de Achillespezen gehad  fysio 
   en zooltjes 
• Later vaak pijn in de knieën, stijf, “gezwollen”  fysio, 
   NSAIDs 
• Op en af pijn tussen schouderbladen 
• Uveitis-, psoriasis- 
• Buikklachten, periodes met diarree, maar geen verklaring 
   gevonden 
• Verhoogde BSE 
• Moeder vergelijkbare rugklachten, nooit verwezen 



Verschillen man:vrouw 

• Detectiebias (“Bechterew is mannenziekte”) 

• Veranderingen in classificatie en diagnose van      
 SpA in afgelopen jaren (rol van MRI) 

• Vrouwen mogelijk verschillend fenotype van   
 de ziekte dan mannen 

• Minder röntgenschade in vrouwen 



Hoe vaak komt axiale SpA voor in 
de huisartsenpraktijk? 



Prevalentie spondyloartritis (SpA) 

• Mondiale variatie afhankelijk van prevalentie 
 HLA-B27 

• Prevalentie in West-Europa 

 - Spondyloartritis tot 2% 

 - Axiale SpA ~1% 

 - Bechterew 0,1 - 0.5% 





CAFASPA studie 

• CAFASPA: CAse Finding Axial SPondyloArthritis in primary 
 care 
• Doel: 
      – prevalentie van axiale SpA nagaan onder patiënten met chronische lage 
 rugpijn in 1e lijn 
• Methode: 
 – Cross-sectionele studie 
 – Patiënten met chronische lage rugpijn (19-45jr) geïndentificeerd 
 dmv International Classification of Primary Care code L03 
 – Vragenlijsten, L.O., X-SI en MRI 
 – Diagnose axiale SpA gesteld wanneer aan nieuwe axiale SpA 
 criteria voldoet 
                                             v Hoeven. Arthritis Rheum 2010;62 (suppl 10):2180 



CAFASPA - Resultaten 

• ~1100 patiënten code L03 

• 364 patiënten geëvalueerd 

 – 43% man, gem. 36 jr oud, gem. 9 jr 
 klachten 

• 21.5% axiale SpA (n=77), 6.6% AS (n=24) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     v Hoeven. Arthritis Rheum 2010;62 (suppl 10):2180 



Conclusie CAFASPA 

• Relatief hoge prevalentie van axiale SpA onder 
patiënten met chronische lage rugpijn <45e jaar 
in huisartsenpraktijk 

 – 3x zo veel patiënten gediagnosticeerd dmv 
 nieuwe axiale SpA criteria 

• Maar onbekend hoeveel SpA voorkomt in 
 patiënten met code L03 die niet 
 gereageerd hebben 
    v Hoeven. Arthritis Rheum 2010;62 (suppl 10):2180 



Wanneer moet je aan axiale SpA 
denken in de huisartsenpraktijk? 





Richtlijnen 

• NHG standaard aspecifieke lage rugpijn (2005) 
• Concept CBO richtlijn aspecifieke lage rugklachten (2010) 
 
• Rode vlaggen spondylitis ankylopoetica: 
 – begin van lage rugpijn vóór 20e levensjaar 
 – man 
 – iridocyclitis 
 – onverklaarde perifere artritis of inflammatoire darmaandoening in 
  voorgeschiedenis 
 – vooral nachtelijke pijn 
 – ochtendstijfheid >1 uur 
 – minder pijn bij liggen/bewegen/oefenen 

 – goede reactie op NSAID’s 

 – verhoogde BSE 



NHG standaard aspecifieke lage 
rugpijn 

• Noot: Vermoeden van M. Bechterew bij: 
 – een langere duur van de rugklachten dan 6 weken 
 – een patiënt met een eerste pijnepisode vóór het 35ste jaar, 
 – chronische of steeds recidiverende pijn, 
 – vooral nachtelijke pijn met ten minste één uur durende 
     ochtendstijfheid, 
 – een opvallend goede reactie op NSAID’s, 
 – een iridocyclitis, 
 – onverklaarde artritis of een inflammatoire darmaandoening in de 
     voorgeschiedenis 
 

• aanvullend onderzoek aangewezen, te weten bepaling van 
 de BSE en röntgenonderzoek – met name van de SI gewrichten 
 – naar het bestaan van sacro-iliitis 



Waarde van rode vlaggen 

• begin van lage rugpijn voor 20e levensjaar  15-25% 

• man  50% 

• iridocyclitis  25-35% ooit 

• onverklaarde perifere artritis  ~30% ooit 

• inflammatoire darmaandoening  5-10% ooit 

• vooral nachtelijke pijn, ochtendstijfheid >1 uur, minder  
 pijn bij liggen/bewegen/oefenen  ~70% 

• goede reactie op NSAID’s  80% 

• verhoogde BSE  < 30-40% 



Screeningsmogelijkheden 
voor axiale SpA 



Verwijsstrategie in chronische rugpijn 
en verdenking axiale SpA 

• Doel: waarde van verwijsstrategie nagaan 

• Prospectief, single-center studie 

• Orthopeden en huisartsen verwezen patiënten die 

 – > 3 mnd lage rugpijn 

 – Ontstaan < 45e jaar 

 – Min 1/3 criteria: 

   inflammatoire rugpijn 

  HLA B27 + 

  sacroiliitis op X-SI/MRI 

• Gouden standaard = diagnose volgens expert 
     Henning et al. Ann Rheum Dis 2007;66:1479-84 







MASTER studie 

• MASTER: Multicenter Ankylosing Spondylitis  
 survey Trial to Evaluate and compare 
 Referral parameters in early SpA 

• Doel 

 – Vergelijken van 2 verwijsstrategieën voor 
     detectie axiale SpA 
      Poddbnyy et al; 2011;38:2452-60 





Masterstudie 

• Methode 
 – Prospectief, multicenter studie 
 – 1035 verwijzers (357 huisartsen en 678 orthopeden) 
 gerandomiseerd naar 2 strategieën 
• Resultaten 
 – Strategie 1: 66 verwijzers (8 huisartsen) en strategie 2: 58 
 verwijzers (2 huisartsen) in totaal 560 patiënten verwezen 
 – strategie 1: 41.8% axiale SpA 
 – strategie 2: 36.8% axiale SpA 
• Conclusie 
 – Beide verwijsstrategieën zijn vergelijkbaar, strategie 1 
 voorkeur, eenvoudig toe te passen in eerste lijn 
       
      Poddbnyy et al; 2011;38:2452-60 



RADAR studie 

• Doel: vergelijken 2 verwijzingsstrategieën voor diagnose 
 axiale SpA in patiënten met chronische lage rugpijn <45e jaar 
 in huisartsenpraktijk 
• Methode: 
 – Internationaal, prospectief, multicenter studie 
 – Huisartsen uit 16 landen gerandomiseerd 
 – Strategie 1: inflamm rugpijn, HLA B27+, sacroiliitis op X-
     SI/MRI (≥1/3 aanwezig) 
 – Strategie 2: idem, pos. familieanamnese, goede respons op 
     NSAIDs, extra-articulaire manifestaties (≥2/6 aanwezig) 
 – Gouden standaard: diagnose door reumatoloog 
   
 
 
 
     Sieper et al. Ann Rheum Dis 2011;70(suppl3):81 



Resultaten 

• Strategie 1: 135 huisartsen  504 patiënten 
 verwezen, 36% axiale SpA 

• Strategie 2: 143 huisartsen  568 patiënten 
 verwezen, 40% axiale SpA 

• Inflammatoire rugpijn meest gebruikte 
 verwijscriterium, hoge concordantie met 
 reumatoloog 
 

 

 

     Sieper et al. Ann Rheum Dis 2011;70(suppl3):81 



Conclusie 

• Verwijzingsstrategie op basis van 3 criteria      
 heeft zelfde opbrengst als strategie met 5-
 6 criteria 

• Inflammatoire rugpijn hoge concordantie met 
 reumatoloog 

• Inflammatoire rugpijn combineren met andere 
 criteria zoals HLA-B27 en  
 rontgendiagnostiek verhoogt de kans op 
 diagnose 



Samenvatting 

• Prevalentie axiale SpA (waaronder Bechterew) is hoger 
   dan gedacht 
   – Axiale SpA in ~20-40% van patiënten met chronische  
 rugpijn <45e jaar 
• Frequentie gelijk in mannen en vrouwen 
 – Vrouwen minder röntgenschade 
• Patiënten met niet-radiologische axiale SpA zijn klinisch 
 vergelijkbaar met Bechterew 
• Vroege diagnose en doorverwijzing belangrijk 
 – Effectieve behandeling is voorhanden 
• Nieuwe criteria maken vroege diagnose mogelijk 



Samenvatting 

• Diverse screeningsstrategieën getest, combinatie van 
 parameters levert hoogste diagnostische waarde 
• Inflammatoir karakter van rugklachten belangrijk aspect 
 voor screening in huisartsenpraktijk 
• Andere “triggers”: 
 – jonge leeftijd 
 – enthesitis (hak), perifere artritis 
 – uveitis, psoriasis, Crohn/colitis 
 – familie-anamnese 
 • Overwegen: HLA B27 bepaling, BSE/CRP,     
  röntgenfoto 





Met pijn in de rug… 
Zie ik uw patiënt graag terug! 


