
Axiale spondyloartritis en u 

  Wat gebeurt er bij axiale SpA? 1

Wat is axiale spondyloartritis?

?
Wat veroorzaakt 

axiale SpA?

De precieze 
oorzaak is 
onbekend.

Het onderzoek 
loopt nog

Omgevings-
factoren

Sterk 
verband met 

het HLA-
B27-antigeen 

(familiale voor-
geschiedenis)

De meeste (niet alle) 
mensen met axiale 
SpA zijn HLA-B27 

positief2

Maar veel mensen 
met HLA-B27 hebben 

geen axiale SpA 2

Hoewel chronische (langdurige) lage rugpijn vaak voorkomt 
bij de algemene bevolking, wordt slechts 1 op 20 gevallen 
veroorzaakt door ontsteking. Bij axiale SpA is typisch het 
sacro-iliacale gewricht als eerste aangetast.1

Sacro-iliacale gewrichten
Deze zijn meestal aangetast bij 
axiale SpA en veroorzaken pijn in de 
onderrug , dijen en billen. De sacro-
iliacale gewrichten bevinden zich 
aan weerszijden van het sacrum of 
heiligbeen.

Cervicale 
wervelkolom

Onderdelen van de 
wervelkolom

Thoracale 
wervelkolom

Lumbale 
wervelkolom

Sacrum

Naar: http://www.arthritisresearchuk.org/arthritis-information/conditions/
ankylosing-spondylitis/what-is-ankylosing-spondylitis.aspx

Bij axiale SpA 
wordt de rugpijn 

veroorzaakt door 
ontsteking
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is een levenslange 
evolueert met opstoten 
en geleidelijk aan kan 
verergeren

Een 

AUTO-
IMMUUNZIEKTE

treedt op wanneer het 
immuunsysteem niet 

werkt zoals het hoort en de 
gezonde weefsels begint 

aan te tasten

RA treft ongeveer 0,5% 
 van de volwassen
 populatie1

RA kan op gelijk welke 
leeftijd ontstaan maar 
treft vooral mensen vanaf 
45 jaar2

Vrouwen hebben ongeveer 
3 maal meer kans dan 
mannen om RA te krijgen1

Enkele feiten

  

 De spondyloartropathieën 
zijn een groep van 
reumatische aandoeningen 
die gekarakteriseerd zijn 
door aantastingen van de 
wervelzuil en/of de perifere 
gewrichten.

Axiale
SpA

Axiale spondyloartritis
(axSpA) is inflammatoire 

artritis met als belangrijkste
symptoom chronische

lage rugpijn.1

De meeste patiënten 
zijn bij de eerste 
symptomen jonger 
dan 45 jaar.1

Inflammatoire rugpijn
komt voor bij 70 -80%
van de patiënten met
axiale SpA.1

Enkele feitenSpondylo-
arthropathieën

< 45
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Behandeling voor axiale SpA3

Welk type axiale SpA heb ik?

Wat zijn de symptomen van axiale SpA? 2 

FYSIOTHERAPIE/
KINESITHERAPIE 
Fysiotherapie en aangepaste 
lichaamsbeweging helpen om de 
beweeglijkheid en 
kracht te handhaven

 

Axiale SpA wordt 
behandeld met 
een combinatie 
van pijnstillers 
en aangepaste 

lichaamsbeweging3

STEROÏDEN 
Deze worden typisch toegediend als 
een lokale injectie en worden gebruikt 
bij ontsteking in sommige gewrichten 
of pezen

BIOLOGISCHE THERAPIEËN 
Deze worden normaal gebruikt 
wanneer de ziekte ernstiger is en 
ontstekingsremmers niet volstaan

NIET-STEROÏDALE 
ONTSTEKINGSREMMERS 
Ook NSAIDs genoemd – 
deze verminderen de pijn en 
ontsteking die gepaard gaan 
met axiale SpA

PIJNSTILLERS
Paracetamol of NSAIDs 
zijn gewoonlijk de eerste 
behandelingskeuze

• De symptomen kunnen op gelijk 
welke leeftijd optreden, maar 
mensen met axiale SpA krijgen 
typisch symptomen voor 
de leeftijd van 45 jaar1

De belangrijkste symptomen1 
zijn:
-  chronische lage rugpijn die 

meer dan 3 maanden aanhoudt
      - nachtelijke pijn
      - ochtendstramheid (>30 min)

Mogelijke andere symptomen zijn:

Oogontsteking

De ziekte van Crohn/colitis ulcerosa 

Psoriasis

Hielontsteking

Ontsteking in de vingers/tenen
Een verhoging van de 

ontstekingsmerkers in bloedonderzoeken

Niet-
radiografische 

axiale 
spondyloartritis 

(nr-axSpA)

Ankyloserende 
spondylitis 

(AS)

Wanneer op röntgenfoto’s 
geen veranderingen of 

beschadigingen worden 
gezien maar u symptomen 
van axSpA vertoont en er 

signalen van ontsteking 
door beeldvorming 

met magnetische 
resonantie (MRI) worden 

waargenomen

Beide worden als een type van axiale SpA beschouwd, maar niet alle patiënten evolueren naar AS

Dit wordt ook 
enthesitis 
genoemd

Dit wordt 
ook dactylitis 

genoemd
Dit wordt ook 

uveitis genoemd.
Het kan uw oog 
rood en pijnlijk 

maken

Het belangrijkste symptoom bij axiale SpA is inflammatoire rugpijn1

Wanneer op 
röntgenfoto’s 

beschadigingen van 
de sacro-iliacale 

gewrichten  en/of de 
wervelzuil worden 

gezien
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Wat betekent het voor mij om axiale SpA te hebben?

Zowel mannen als vrouwen 
moeten met hun arts praten als ze 
aan gezinsuitbreiding denken.

Werk/studie
• Praat met uw werkgever 

wanneer aanpassingen 
van uw werkplek nodig 
zijn

• Korte fysieke 
inspanningen kunnen 
helpen om stramheid te 
voorkomen

• Neem een goede houding 
aan op het werk. Praat 
met een 
bewegingstherapeut 
voor meer 
informatie

• Patiënten met axiale SpA 
voelen zich vaak moe of 
vermoeid

• Chronische pijn kan de 
slaap verstoren

• Door de lage rugpijn die 
gepaard gaat met axiale 
SpA kan seks pijnlijk zijn

• Praat met uw arts als u 
aan gezinsuitbreiding 
denkt. Sommige 
geneesmiddelen 
voor uw aandoening 
moeten worden 
vermeden wanneer u 
probeert zwanger te 
worden. Bespreek uw 
behandelingen met uw 
arts.

• Lange ritten kunnen 
de stramheid en pijn 
verergeren – het is 
belangrijk af en toe te 
stoppen om te stretchen

Vermoeidheid Seks en kinderen krijgen Voertuigen besturen

Wat kan ik doen?Vraag uw fysiotherapeut om advies over lichaamsbeweging.
Kies een schema dat bij u past.

Lichaamsbeweging 
en fysiotherapie3

Lichaamsbeweging 
is een belangrijk onderdeel 

van uw behandeling. Het 
helpt de beweeglijkheid, 

pijncontrole en welzijn 
te handhaven.

Dieet en 
voeding3

Een gezond en 
evenwichtig dieet 
kan helpen om een 

normaal gewicht te 
behouden.

Raak betrokken
Uw gezondheid ligt in uw 

handen, word actief en 
bepaal samen met uw arts 

hoe u zich het best kan 
verzorgen. 

Contacteer eventueel 
uw patiënten-

vereniging.

Krijg controle
Vele patiënten voelen 

dat ze met de juiste 
behandeling en 

levensstijlaanpassingen 
hun ziekte onder
 controle krijgen.

De ziekte kan 
verdwijnen, 
evolueren of 

chronisch 
worden.

Fabeltjes

Niet waar.

Aangepaste bewegingsoefeningen 
kunnen helpen om uw gewrichten 
beweeglijk te houden en de pijn en 

stramheid te verlichten.

Lichaamsbeweging is slecht
voor mensen met artritis.

Niet waar.
Inflammatoire artritis-

aandoeningen, zoals axiale SpA 
kunnen op elke leeftijd voorkomen : 
mensen met axiale SpA krijgen vaak 
symptomen voor de leeftijd van 45 
jaar1 , meestal tussen 15 en 35 jaar.

Alleen oude mensen
krijgen artritis.
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Referenties : 1.  Rudwaleit, M. & Sieper, J. Nat. Rev. Rheumatol. 2012;8, 262–268. 2. Rudwaleit M et al, Ann. Rheum. Dis. 2004;63:535-545. 3. Braun J et al. Ann Rheum Dis. 2011 Jun;70(6):896-904. doi: 10.1136/ard.2011.151027 

Nota's
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