
De eerste klachten zijn tamelijk vaag en komen nooit 
echt plots. Dat maakt dat ze ook allerlei andere oorzaken 
zouden kunnen hebben. Meestal gaat het om lage 
rugpijn en stramheid zonder dat er een duidelijk 
aanwijsbare oorzaak voor is. 

De eerste klachten

Figuren zonder bronvermelding zijn eigen producties of overgenomen van onze website 
www.spondylitis.be

Spondyloartritis : hoe begint het ?



De pijn neemt wel af met het bewegen, en wordt erger 
bij rust. Daarom worden we wakker in de vroege uurtjes 
en duurt het een tijd voordat we ‘s morgens ‘ingelopen’ 
zijn.
De pijn gaat ook niet echt weg. Dit is het belangrijkste 

verschil met mechanische pijn: bij een overbelasting of 
verkeerde beweging heb je plots pijn en  geneest de 
opgelopen schade relatief snel. 
Als dergelijke rugpijn een maand of drie aansleept, is de 
kans groot dat je te maken hebt met ontstekingen, en 
laat je dit best nakijken door een dokter.

Inflammatoir of mechanisch ?

(fig : 
www.moveandimprove.nl)

(fig : www.eurogifts.be)
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Is het dan zeker spondyloartritis ?

Dat je met ontstekingspijn zit wil echter nog niet 
zeggen dat het nu zeker om spondyloartritis gaat : er 
kunnen nog andere oorzaken zijn. 
Iets typischer is misschien het feit dat de pijn vaak 
“verspringt” ter hoogte van de billen. Soms zit ze 
rechts, dan weer links. Waardoor je wel eens aan 
jezelf gaat twijfelen. Niet verwonderlijk dat ook 
anderen er soms moeite mee hebben om jouw 
problemen ernstig te nemen …
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Een “jonge mensen ziekte” 

De klachten hierboven verschijnen vόόr de leeftijd van 40 
jaar, meestal rond je 20ste. 
Maar soms nog vroeger, wel vanaf de leeftijd van een jaar 
of 10 of nog eerder. Bij deze jonge kinderen is het niet 
zozeer de rugpijn die als klacht wordt vermeld – pijn aan 
hiel , voet of knieën komen het vaakst voor, samen met 
een gezwollen knie of enkel.

(fig : www.asas-group.org) (fig : www.stoneclinic.com)
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Niet één ziekte, maar een familie

Spondyloartritis maakt deel uit van een groep van 
verwante ziekten, die allemaal een erfelijke 
voorbeschiktheid vertonen. Als je dus familieleden hebt 
die lijden aan Ankyloserende Spondylitis of ziekte van 
Bechterew (ontsteking van de wervelkolom),  de ziekte 
van Crohn of colitis ulcerosa (beide inflammatoire 
darmziekten) of psoriasis (schilferende huid) vermeld je 
dit best aan huisarts of reumatoloog.

(fig : www.wijhebbencrohn.nl) (fig : www.lagerugpijn.nl) (fig : www.lhealthline.com)
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Op deze beperkte ruimte kunnen we 
niet meer geven dan wat hoofdpunten. 
Hier en daar gingen we misschien wat 

kort door de bocht en hebben we soms 
veralgemeend.

Meer en uitgebreidere informatie kan 
je vinden op

www.spondylitis.be

http://www.spondylitis.be/

