
Spondyloartritis is een vorm van reuma. 
Artritis duidt op de aanwezigheid van een ontsteking in 
de gewrichten. Het is dus iets anders dan slijtagereuma 
of artrose.

Wat het wel en niet is

Het is een “seronegatieve” vorm van artritis, wat wil 
zeggen dat een bloedonderzoek geen echte ja/nee 
factor zal kunnen aantonen.
Het is dus iets anders dan reumatoïde artritis, die we 
vooral kennen van vervormde “reumahanden”.

(fig : 
www.centrumnatuurlijkwelzijn.nl)

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

Spondyloartritis : wat is het ?



Bij spondyloartritis ontsteken eerst de plaatsen waar de 
pezen van de spieren vastzitten aan het bot. Dat noemt 
men enthesitis. Die ontsteking zorgt voor een plaatselijke 
zwelling door vochtophoping, en zo voor pijn.

Wat gebeurt er precies ?

Onbehandeld ontstaat er in een later stadium op die 
ontstekingsplaats kalkafzetting , die stilaan aangroeit. 
Hierdoor gaat de beweeglijkheid van het gewricht 
afnemen. Men spreekt dan van verbening of ankylose.
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Gewrichten zijn die plaatsen waar twee beenderen ten 
opzichte van elkaar kunnen bewegen (buigen).
Duidelijk herkenbare, grote gewrichten zijn de heup, de 
knie, elleboog, schouder.

Waar zitten er allemaal gewrichten ?

Maar er zijn ontelbaar meer kleine gewrichten, die je al 
of niet meteen zou herkennen. Denk maar aan de 
plaatsen waar je vingers en tenen buigen.
Ook de aansluiting tussen twee ruggenwervels vormt 
een gewricht, waardoor je je rug kan buigen.
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Pezen zitten zowat overal in het lichaam. Bij 
spondyloartritis blijken bepaalde pezen gevoeliger voor 
ontsteking dan andere.

Waar verschijnt de ontsteking ?

Het verloop is niet voor iedereen gelijk, maar de 
vroegste klachten gaan meestal over de hiel, de zool van 
de voet en de knie. Vaak wordt dit niet goed herkend en 
verward met hetzij groeipijnen of overbelasting. Vaak 
verdwijnen die klachten ook weer.

De klacht die de artsen het meest op het juiste spoor zet 
is de ontstekingspijn in de onderrug. Hiervoor is het 
gewricht verantwoordelijk dat wordt gevormd door het 
aansluiten van darmbeen (2) en heiligbeen (1), het 
zogenaamde sacro-iliacale gewricht (3). Als dit gewricht 
geleidelijk dichtgroeit is dit zichtbaar op röntgenfoto’s, 
en vanaf dan noemt men de ziekte ook Ankyloserende
Spondylitis.

Spondyloartritis : wat is het ?



Het optreden van ontsteking blijft niet beperkt tot het 
bekken. Het meest voorkomende verloop, zeker indien 
onbehandeld, is dat ook de gewrichten van de wervels 
gaan ontsteken, en mogelijk verbenen. Wanneer de pees 
tussen twee wervels helemaal verbeend is, ontstaat er 
een brug tussen die twee wervels, een zogenaamde 
syndesmofyt. Het spreekt voor zich dat er op die plaats 
in de rug geen beweging meer mogelijk is, en dat men er 
alle belang bij heeft om dit te voorkomen.

Blijft het beperkt tot het bekken ?

Indien het toch zo ver komt dat alle wervels, of het 
grootste deel van de wervelkolom aan elkaar zijn 
vastgegroeid, is de rug helemaal star en voorover 
gekromd. In dat geval noemt men de ziekte de ziekte van 
Bechterew. Gelukkig komt dit dankzij vroege herkenning 
en sterk verbeterde behandelingsmogelijkheden niet 
vaak meer voor.

(fig : www.lagerugpijn.nl)

Spondyloartritis : wat is het ?



Spondyloartritis : wat is het ?

De axiale spondyloartritis komt het vaakst voor. Dit is de 
vorm waarbij hoofdzakelijk bekken en wervelkolom 
betrokken zijn. Er bestaat ook een perifere vorm waarbij 
vooral de grote gewrichten, vooral heup en schouders, 
en verder handen en voeten, tenen en vingers worden 
aangetast.

Enkel bekken en rug ?

Belangrijk om te vermelden is de uveïtis, de typische 
oogontsteking bij spondyloartritis. Heb je een rood en 
pijnlijk oog en heb je spondyloartritis (of je hebt familie 
met SpA, ziekte van Crohn, colitis ulcerosa of psoriasis), 
ga dan zo snel mogelijk naar een oogarts (ook in het 
weekend!).



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/

