
Spondyloartritis : belang van bewegen

Zoals uitgelegd in ‘Spondyloartritis-Wat is het’ kan de 
ziekte, indien niet correct behandeld, leiden tot een 
volledige verstijving van de ruggengraat. Het ligt voor de 
hand dat dit een erg nadelige weerslag zou hebben op de 
levenskwaliteit.
Patiënten met SpA hebben er dus belang bij om te werken 
aan de beweeglijkheid van hun gewrichten, om zo te 
verhinderen dat wervels aan elkaar vastgroeien.

Dit wordt ook aangegeven door ASAS (Assessment of 
Spondyloarthritis International Society), en EULAR 
(European League Against Rheumatism ) waarin medische 
experten op het vlak van spondyloartritis zetelen. Hun 
adviezen voor de behandeling van SpA vindt u op de 
volgende pagina’s.

(fig : www.rugschool.skynetblogs.be)



Bewegen

Hier ziet u (vertaald) de aanbevelingen van ASAS/EULAR voor het beheersen 
van AS (2006)

Het hele proces bestaat dus uit een medisch luik en een stuk eigen 
verantwoordelijkheid (je goed informeren, contact met lotgenoten, en 
natuurlijk ook de noodzakelijke beweging - zelfstandig of onder begeleiding).
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zelfhulpgroepen



Bewegen

Dit zijn de raadgevingen van ASAS/EULAR voor de niet-medische behandeling 
van AS:

Daarom heeft de VVSA al sinds haar ontstaan als VVB (1983)  een 
aantal aangepaste oefenprogramma’s uitgegeven als leidraad  
voor het thuisoefenen. Daarnaast onderhouden wij een netwerk 
van oefengroepen waar leden van de vereniging wekelijks terecht 
kunnen om onder deskundige begeleiding aan hun 
beweeglijkheid te werken.

De hoeksteen van het niet-medicamenteuze deel van het beheersen van de 
ziekte wordt gevormd door patiëntenscholing en regelmatige oefeningen.

Zelfstandig oefenen (thuis) is doeltreffend.
Kinesitherapie met aangepaste oefeningen onder toezicht, in zaal of in het 
water, individueel of in groep, genieten echter de voorkeur omdat zij nog 
meer effect halen.

Hierin is een rol weggelegd voor patiëntenverenigingen of zelfhulpgroepen.



Bewegen in groep
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Kijk op ons oefenoverzicht 

of algemeen op onze website www.spondylitis.be

https://www.spondylitis.be/oefengroepen
http://www.spondylitis.be/


Meer informatie vind je op

www.spondylitis.be

http://www.spondylitis.be/

