
  

 

 

Psoriasis artritis en u

Wat gebeurt er met het lichaam bij PsA?

Wat zijn de mogelijke symptomen van PsA?

Gezwollen / pijnlijke gewrichten

Verkleuring, verdikking en putvorming van de nagels

Psoriasis

Gezwollen vingers of tenen

Pijn in de billen / stramme rug/nek

Pees- of ligamentontsteking

Vermoeidheid

Dit wordt 
veroorzaakt door 

ontsteking in de 
wervelkolom. Dit 

kan ook spondylitis 
worden genoemd.

Dit kan ook 
dactylitis 

worden 
genoemd.

Bij ongeveer 70% van de gevallen zal 
eerst psoriasis optreden.2

Bij ongeveer 15% van de gevallen zal 
eerst artritis optreden.2

Bij ongeveer 15% van de gevallen zullen 
de beide symptomen samen optreden.2

Is een auto-inflammatoire 
ziekte en gaat gepaard met de 
huidaandoening psoriasis en 
veroorzaakt rode schilferige 
vlekken.

Wereldwijd lijden naar 
schatting 125 miljoen 
mensen aan psoriasis

Dit komt nagenoeg 
overeen met de bevolking 
van Japan

Ongeveer 15 - 30% van de 
patiënten met psoriasis 
krijgen ook psoriasis 
artritis1

Een 

AUTO- 
INFLAMMATOIRE- 

ZIEKTE
treedt op wanneer het 

afweersysteem niet werkt  
zoals het hoort en er zonder  

duidelijke redenen  
ontstekingen ontstaan. 

Enkele feiten

Psoriasis artritis (of PsA) is een 
ontstekingsziekte die gerelateerd is met de 
huidziekte psoriasis.

Ontsteking is de normale 
immuunrespons van het 
lichaam op indringers 
(d.w.z. bacteriën en 
virussen). Bij PsA begint
 het immuunsysteem 
sommige weefsels in 
het lichaam aan te tasten.

Bij psoriasis worden sneller 
dan normaal nieuwe huidcellen 
geproduceerd waarbij 
huidcellen om de 3-7 dagen
 i.p.v. om de 3-4 maanden 
worden vervangen. Dit 
resulteert in een accumulatie 
van huidcellen en de 
ontwikkeling van verhoogde 
rode, zilverkleurige vlekken  
op de huid.

Bij psoriasis artritis 
kunnen alle gewrichten 
in het lichaam aangetast 
zijn, hoewel sommige 
vaker dan andere. Pezen 
en ligamenten rond de 
gewrichten kunnen ook 
aangetast zijn. 

Wat is psoriasis artritis? ?
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Kan PsA worden behandeld?

Hoe kan PsA me beïnvloeden?
Dit verschilt van persoon tot persoon.  
U kunt goede dagen hebben met weinig 
pijn en dagen waarop u meer last hebt 
van pijn en stramheid. Wanneer uw 
symptomen een tijdje erger zijn wordt 
dit een opflakkering genoemd.

Bij ongeveer een derde van de patiënten 
is de ziekte mild. Bij andere patiënten 
zullen de symptomen matig of ernstig 
zijn en een langdurige behandeling 
vereisen.

Mogelijke 
oorzaken

 Infectie 
(die niet 

bekend is)

Familiale voor-
geschiedenis  
(erfelijkheid)

Ontsteking

DOELGERICHTE THERAPIEËN  
Deze geneesmiddelen zijn een nieuwer type 
van DMARDs die kunnen worden gebruikt als 
andere DMARDs niet volstaan. Ze kunnen 
helpen voor de artritis en de huidsymptomen 
van PsA.

INJECTIES MET STEROÏDEN  
Lokale injecties worden gebruikt wanneer 
een gewricht, een pees of een ligament 
ontstoken is.

KLASSIEKE BASISTHERAPIE
Ook bekend als DMARDs– deze 
geneesmiddelen worden gebruikt als de 
artritis niet op NSAIDs reageert en kunnen de 
verergering van artritis helpen voorkomen.

NIET-STEROÏDALE 
ONTSTEKINGSREMMERS   
Ook bekend als NSAIDs – deze geneesmiddelen 
worden gebruikt als initiële therapie en kunnen 
helpen de gewrichtspijn en -stramheid die 
gepaard gaan met PsA te verminderen. 

BEHANDELING VOOR 
Psoriasis artritis3

DOELGERICHTE THERAPIEËN 
Deze kunnen ook psoriasis verbeteren.

LICHTTHERAPIE     
Ook bekend als fototherapie - dit bestaat  
uit kortstondige blootstelling aan uv-licht  
en gebeurt in het ziekenhuis.

ZALVEN     
Het kan gaan om zalven op basis van 
teer, steroïden, vitamine D,  vitamine A of 
gemaakt van het geneesmiddel dithranol, 
dat de productie van huidcellen onder 
controle houdt. 

RETINOÏDEN TABLETTEN 
Retinoïden zijn een vorm van vitamine A  
die de groei van huidcellen kunnen 
vertragen.

BEHANDELING VOOR 
PSORIASIS4

?
Wat veroorzaakt 

PsA?

De 
uitlokkende 

factor is 
onbekend

Wat kan ik doen?

Denk eraan: 
Hoewel het een 

levenslange 
aandoening is, is het 

nog altijd mogelijk om 
een actief leven 

te leiden

Voor de behandeling van uw ziekte is een  
nauwe samenwerking met uw arts belangrijk.

Engageer uzelf
Uw gezondheid ligt in 

uw handen; beslis samen 
met uw arts wat de beste 

behandeling voor u is.

Dieet en  
voeding

Overgewicht kan 
de belasting van uw 
gewrichten en hart 

verhogen. Praat met  
uw arts over 

mogelijkheden om 
overgewicht aan  

te pakken.

Krijg controle 
Volg het voorgeschreven 

regime van uw arts, 
zowel betreffende 

behandeling alsook 
andere maatregelen.

Psoriasis artritis  
is een chronische 

aandoening.  
Er zijn verschillende 

behandelingen 
beschikbaar.
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Fabeltjes

Wat betekent het voor mij om PsA te hebben?

Werk

• Door de gewrichtspijn en -stramheid 
is het voor sommige patiënten moeilijk 
om te werken

• Aanpassingen van de werkplek 
kunnen helpen

• Mensen met PsA kunnen door een 
gebrek aan beweging last krijgen van 
gewrichtsstramheid en spierzwakte 

• Gepaste lichaamsbeweging is 
belangrijk om dit tot een minimum te 
herleiden

• Praat met uw arts om na te gaan wat 
het beste oefenprogramma voor u is

Beweging

• Door fysieke problemen die gepaard 
gaan met PsA 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.

Seks en kinderen krijgen

Niet waar. Hoewel 
psoriasis artritis meestal 

volwassenen treft, 
kan het op gelijk welke 

leeftijd optreden.

Alleen oude mensen 
krijgen psoriasis artritis.

Psoriasis is geen 
infectie en is dus niet 

besmettelijk. Het is een 
auto-inflammatoire 

ziekte.

De psoriasishuidvlekken 
die gepaard gaan met 
PsA zijn besmettelijk.

Niet waar. Psoriasis en 
psoriasis artritis worden 

veroorzaakt door 
ontsteking. Hoewel de 

uitlokkende factor voor 
ontsteking niet bekend 

is, zou bij sommige 
mensen erfelijkheid een 

rol spelen.

De huidplekken bij 
psoriasis worden 

veroorzaakt door een 
gebrek aan hygiëne.

Denk eraan – u staat er niet alleen voor.

Familie

Vrienden

Patiënten-
verenigingen

Arts/andere 
professionele 
zorgverleners

Wie kan me 
steunen?

Gespecialiseerde 
verpleegkundigen

Apotheker

Fysiotherapeut

Ergotherapeut

PsA treedt 
gewoonlijk op 

tussen de leeftijd 
van 30 en  

55 jaar2
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Nota's

Referenties:  1. Mease PJ et al, Journal of American Academy of Dermatology 2013;69:729-735 - 2. Cantini F et al, Int. Journal of Rheumatic Diseases 2010;13:300 -317 - 3. Gossec L, Smolen JS, Ramiro S, et 
al. Ann Rheum Dis 2016;75:499–510 - 4. Nash A et al, Arch. Dermatol. Res. 2012; 304:87-113
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