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Inleiding
Eind 2011heeft het NVR-bestuur aan de voorzitter gevraagd de NVR-Richtlijn voor de de
Diagnostiek en Behandeling van Ankyloserende Spondylitis (2009) te herzien. Er is een
nieuwe werkgroep opgestart in april 2012 bestaande uit een aantal reumatologen zowel uit
perifere praktijken als uit academische centra, gelokaliseerd in alle delen van Nederland, die
veel expertise hebben in het stellen van de diagnose en de behandeling van SpA.
De werkgroep bestaat uit de volgende leden: dr J.C.M. Oostveen, drs J.C. van Denderen, drs
P.B.J. de Sonnaville, dr M.T. Nurmohamed, dr A van Tubergen, dr F van Gaalen, dr A
Spoorenberg, en dr M.J.A.M. Franssen en dr IE van der Horst-Bruinsma (voorzitter).
Daarnaast hebben Drs S.F. M. van Weely, gezondheidswetenschapper en fysiotherapeut
(Reade, Amsterdam) en prof dr BJ van Royen, orthopedische chirurg (VUMC, Amsterdam),
bijgedragen aan enkele spcifieke onderdelen van deze richtlijn.
Doelstelling
Het opstellen van een richtlijn voor de diagnostiek en behandeling volgens de gangbare
criteria van axiale spondylartitis (SpA), zowel de non radiografische axiale SpA als ook de
radiografische axiale SpA (de Ankyloserende spondylitis) voor de Nederlandse reumatologen.
Werkmethode
Als achtergrondinformatie heeft de werkgroep gebruik gemaakt van de bestaande
(inter)nationale richtlijnen en de peer reviewed publicaties met betrekking tot diagnostiek en
behandeling van axiale SpA. De meeste literatuur en adviezen in deze richtlijn zijn gebaseerd
op AS (de ziekte van Bechterew) tenzij anders wordt vermeld.
Het concept van de Richtlijn voor de Diagnostiek en Behandeling van Axiale SpA is
besproken tijdens de algemene ledenvergadering van de NVR in het najaar 2013 en
vervolgens herzien. Deze herziene verzie is besproken in de NVR-ledenvergadering van 31
januari 2014 en geaccordeerd.
De paragraaf over de indicatie van behandeling met biologicals bij Axiale SpA is
overeenkomstig de tekst in de vernieuwde Conceptrichtlijn Doelmatig gebruik van
biologicals bij reumatoide artitis, axiale spodyloartritis en artitis psoriatica. 2014 Update
Nederlandse vereniging voor reumatologie, die gelijktijdig aan de ledenvergadering in
2014 is voorgelegd.
.
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I Rol van de verwijzer
Het laatste decennium is er veel winst geboekt door de mogelijkheid tot het sneller stellen van
de diagnose (oa mbv MRI) evenals door effectievere behandelmogelijkheden (oa anti TNF-)
bij axiale spondylathropathien (SpA).
Deze ontwikkelingen hebben een positief effect op uitkomstmaten zoals ziekteactiviteit,
fysiek functioneren, algeheel welbevinden en mogelijk ook op het stabiliseren van
ziekteschade. Het is het daarom van belang dat de diagnose axiale SpA zo vroeg mogelijk na
het ontstaan van de symptomen door een reumatoloog gesteld wordt.
Wanneer de diagnose axiale SpA gesteld wordt kan de reumatoloog afhankelijk van de mate
van ziekteactiviteit en ernst van het ziektebeeld de benodigde behandeling en bijbehorende
poliklinische controlefrequentie bepalen.
Lage rugpijnklachten zijn in de CBO-consensus “ Ketenzorgrichtlijn aspecifiek lage
rugklachten, 2010” ingedeeld in 3 patiëntenprofielen om mensen met lage rugklachten in te
classificeren op basis van kenmerken die richting geven aan het redeneren en
besluitvormingsproces van de professional.
De profielen:
1. Rugklachten op basis van ernstige onderliggende pathologie (rode vlaggen)
2. Rugklachten op basis van het lumbosacraalradiculair syndroom
3. Aspecifieke rugklachten
Klachten passend bij profiel 1 (rode vlaggen) uit de CBO-consensus “ ketenzorgrichtlijn
aspecifiek lage rugklachten, 2010” kunnen aanleiding zijn voor verwijzing naar de
reumatoloog.
Tekst uit CBO-consensus “ Ketenzorgrichtlijn aspecifiek lage rugklachten 2010”, mbt
axiale SpA (rode vlag)
“begin van lage rugpijn voor 20e levensjaar, man, iridocyclitis, onverklaarde perifere
artritis of inflammatoire darmaandoening in voorgeschiedenis, vooral nachtelijke pijn,
ochtendstijfheid >1 uur, minder pijn bij liggen/bewegen/oefenen, goede reactie op
NSAID’s, verhoogde BSE: spondylitis ankylopoetica”

1.1 Verwijzing door de huisarts
Bij verwijzing door de huisarts wordt momenteel naast de bovengenoemde CBO richtlijn ook
nog gebruikt gemaakt van de verouderde versie van de NHG standaard “Aspecifieke lage
rugpijn” met laatste update 2005.
Tekst uit NHG standaard “aspecifiek lage rugpijn , 2005”.
Richtlijnen diagnostiek: conform tekst CBO-consensus hierboven
Noot 13
Bij een langere duur van de rugklachten dan 6 weken bij een patiënt met een eerste pijnepisode vóór
het 35ste jaar, bij chronische of steeds recidiverende pijn, bij vooral nachtelijke pijn met ten minste
één uur durende ochtendstijfheid, bij een opvallend goede reactie op NSAID’s, of bij een iridocyclitis,
een onverklaarde artritis of een inflammatoire darmaandoening in de voorgeschiedenis is een
vermoeden van een spondylitis ankylopoetica of ziekte van Bechterew gerechtvaardigd. Dan is
aanvullend onderzoek aangewezen, te weten bepaling van de BSE en röntgenonderzoek – met name
van de SI-gewrichten – naar het bestaan van sacroiliitis.
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Nachtelijke pijn, minder pijn bij liggen en bij bewegen en oefenen hebben een redelijke specificiteit
[Van den Hoogen 1995]. Het (aanvullend) onderzoek (behalve de BSE) is gebaseerd op de
gemodificeerde New York-criteria voor spondylitis ankylopoetica [Goei 1987]

Door nieuwe inzichten en de ontwikkelingen van diagnostische (oa MRI) en behandelings
mogelijkheden is het voorstel deze verouderde verwijscriteria te wijzingen. Vanwege het
vooropgestelde belang vroege diagnose mogelijk te maken is er bij de nieuw voorgestelde
verwijscriteria gekozen voor hogere sensitiviteit tov specificiteit tav de diagnose axiale SpA.
Wanneer er meer criteria aanwezig zijn zal mn de specificiteit tav de diagnose SpA stijgen.
De specificiteit van de diagnose axiale SpA zal stijgen wanneer er meer bijdragende criteria
aanwezig zijn.

Voorstel nieuwe verwijscriteria axiale SpA voor huisarts:
Chronische rugklachten (bijna dagelijks) > 3 maanden en ontstaan van de klachten < 45e
levensjaar en/of bij rugklachten in aanwezigheid van HLA-B27
Bijdragende criteria:
- inflammatoire rugklachten (zie noot)
- goede afname van de pijn binnen 48 uur op NSAID’s
- wisselende bilpijn,
- aanwezigheid van extra axiale manifestaties (nu of in voorgeschiedenis) zoals: perifere
artritis, dactylitis, achillespeesonsteking, inflammatoire darmziekte, psoriasis, uveitis anterior
- verhoogd CRP of BSE
- positieve familie anamnese voor SpA (psoriasis, IBD, uveitis anterior, ankyloserende
spondylitis, reactieve artritis) bij eerste of tweedegraads familieleden

De huisarts hoeft geen beeldvormende diagnostiek te verrichten (zoals X-bekken of Xsacrum, MRI bekken) ivm vaak lastig te interpreteren onderzoeksbeelden.
Er kan in de toekomst weer gebruik gemaakt worden van de NHG-standaard “Aspecifieke
lage rugpijn 2005” en CBO-consensus “Ketenzorgrichtlijn aspecifieke lage rugklachten 2010”
mits onderstaande aanpassingen plaatsvinden.
Wijzigingsvoorstel NHG-Standaard Aspecifieke Lage Rugpijn 2005 en CBO consensus
Ketenzorgrichtlijn aspecifieke lage rugklachten 2010
(tekst, richtlijnen diagnostiek en noot 13 van NHG- Standaard):
Men moet aan een spondylitis ankylopoëtica of axiale spondylarthritis denken bij: Chronische
rugklachten (bijna dagelijks) > 3 maanden en ontstaan van de klachten < 45e levensjaar en/of
bij rugklachten in aanwezigheid van HLA-B27
Bijdragende criteria:
- inflammatoire rugklachten (zie noot)
- goede afname van de pijn binnen 48 uur op NSAID’s
- wisselende bilpijn
- aanwezigheid van extra axiale manifestaties (nu of in voorgeschiedenis) zoals: perifere
artritis, dactylitis, achillispeesonsteking, inflammatoire darmziekte, psoriasis, uveitis
- verhoogde CRP of BSE
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- positieve familie anamnese voor SpA (psoriasis, IBD, uveitis anterior, ankyloserende
spondylitis, reactieve artritis) bij eerste of tweedegraads familieleden.
Door nieuwe inzichten en de ontwikkelingen van diagnostische (oa MRI) en behandelings
mogelijkheden is vroege diagnose van belang. Er is daarom bij de verwijscriteria gekozen
voor relatief hogere sensitiviteit tov specificiteit tav de diagnose axiale SpA. De specificiteit
van de diagnose axiale SpA zal stijgen wanneer er meer bijdragende criteria aanwezig zijn.
Bij vermoeden van een inflammatoire rugaandoening is een verwijzing naar een reumatoloog
aangewezen.
1.2 Verwijzing door de oogarts
De prevalentie van uveitis anterior bij AS is ongeveer 25-30%.Omgekeerd is de geschatte
prevalentie van spondyloartritis bij patiënten met een van HLA-B27 positieve uveitis anterior
ongeveer 50 %.
Bij (recidiverende) uveitis anterior;
- chronische rugklachten (bijna dagelijks) > 3 maanden en ontstaan van de klachten < 45e
levensjaar.
Bijdragende criteria:
- HLA-B27 dragerschap
- inflammatoire rugklachten (zie noot)
- goede afname van de rug pijn binnen 48 uur op NSAID’s
- wisselende bilpijn
- aanwezigheid van andere extra axiale manifestaties (nu of in voorgeschiedenis),
zoals:artritis, dactylitis, achillispeesonsteking, inflammatoire darmziekte, psoriasis,
- positieve familie anamnese voor SpA (psoriasis, IBD, uveitis anterior,
ankyloserende spondylitis, reactieve artritis) bij eerste of tweedegraads familieleden
1.3 Verwijzing door gastro-enteroloog
De prevalentie van inflammatoire darmziekte (IBD) bij AS is ongeveer 5-10%.Omgekeerd is
de geschatte prevalentie van spondyloartritis bij patiënten met inflammatoire darmziekte ook
10-15 %. Ongeveer 35 % van de patiënten met inflammatoire darmziekten heeft gewrichtsen/of rugklachten.
Bij Morbus Crohn of colitis ulcerosa (IBD):
- gewrichts- en/of chronische rugklachten (bijna dagelijks) > 3 maanden en ontstaan van de
klachten < 45e levensjaar
Bijdragende criteria: zie onder verwijzing door oogarts met extra-articulaire manifestatie
uveitis anterior en zonder IBD.
1.4 Verwijzing door dermatoloog
De prevalentie van psoriasis bij AS is ongeveer 10%.Omgekeerd is de geschatte prevalentie
van spondylartritis bij patiënten psoriasis ongeveer 15%.
In geval van psoriasis:
- gewrichts- en/of chronische rugklachten (bijna dagelijks) > 3 maanden en ontstaan van de
klachten < 45e levensjaar .
Bijdragende criteria: zie onder verwijzing door oogarts met extra-articulaire manifestatie
uveitis anterior en zonder psoriasis.
1.5 Verwijzing door overige professionals zoals orthopedisch
chirurg/neuroloog/bedrijfsarts/fysiotherapeut:
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- chronische rugklachten (bijna dagelijks) > 3 maanden en begin van de klachten < 45e
levensjaar zonder verklarende mechanische/neurologische of andere oorzaak
Bijdragende criteria: zie onder verwijzing door oogarts met extra-articulaire manifestatie
uveitis anterior
Noot 1. Inflammatoire rugklachten:
(ASAS (Assessment of SpondyloArtritis Society) experts)
Men spreekt van inflammatoire rugklachten indien tenminste 4 van de 5 volgende kenmerken
aanwezig zijn:
- ontstaan van de klachten < 40e levensjaar
- geleidelijk ontstaan
- verbetering bij bewegen
- geen verbetering in rust
- nachtelijke pijn (met verbetering na het opstaan)
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II

Classificatie en diagnose van spondyloartritis

Spondyloartritis kan worden onderverdeeld in 3 subtypen:
- Axiale spondyloartritis zonder radiologische sacroiliitis (= niet-radiologische
axiale SpA = nr-axSpA)
- Axiale spondyloartritis met radiologische sacroiliitis (= ankyloserende spondylitis
(AS) = Morbus Bechterew)
- Perifere spondyloartritis
II.1 Classificatie versus diagnose van ankyloserende spondylitis en axiale
spondyloartritis
Voor diagnose van AS en axSpA zijn geen specifiek onderscheidende testen beschikbaar. De
diagnose wordt doorgaans gesteld op basis van een combinatie van symptomen, lichamelijk
onderzoek en aanvullend röntgen- en laboratoriumonderzoek (zie ook hoofdstuk IV.
Richtlijnen voor de reumatoloog bij het stellen van de diagnose).
Voor classificatie van AS zijn de gemodificeerde New York criteria van 1984 (1) beschikbaar
(Tabel 1). Belangrijk voor het classificeren volgens de gemodificeerde New York criteria is
de aanwezigheid van een sacroiillitis op de röntgenfoto (zie Tabel 2 voor indeling van sacroiliitis).
Tabel 1. Gemodificeerde New York criteria (1984) voor AS (1)
Klinische criteria:
- lage rugpijn gedurende minstens 3 maanden die verbetert met bewegen en niet door rust
- beperkte beweeglijkheid van de lumbale wervelkolom in het sagittale en frontale vlak
- verminderde thoracale ademexcursie
Radiologisch criterium:
- bilaterale sacroiliitis, graad 2-4 of unilaterale sacroiliitis, graad 3-4
Definitieve classificatie van AS wordt gesteld bij aanwezigheid van sacroiliitis unilateraal
graad 3 of 4 of bilateraal graad 2-4 en minimaal 1 klinisch criterium.

Tabel 2. Radiologische indeling sacro-iliitis
Graad 0: normale sacroiliacale gewrichten.
Graad 1: dubieuze afwijkingen
Graad 2: geringe maar zeker sacroiliitis met sclerose, kleine erosie, geen
gewrichtsspleetverandering.
Graad 3: matig of uitgesproken sacroiliitis met erosieve veranderingen, subchondrale sclerose,
verwijding en vernauwing en partiële ankylosering.
Graad 4: geheel geankyloseerde sacroiliacale gewrichten.
De gemodificeerde New York criteria zijn oorspronkelijk ontwikkeld als classificatie criteria
voor studiedoeleinden en dienen daarom te worden toegepast op patiënten die de diagnose
reeds hebben. Er zijn geen diagnostische criteria voor AS beschikbaar. De gemodificeerde
New York criteria worden echter regelmatig toegepast voor diagnosestelling, wat kan leiden
tot het missen van de diagnose door het nog ontbreken van (voldoende) sacroiliitis in het
beginstadium van de ziekte.
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Recent zijn de ASAS axSpA classificatie criteria ontwikkeld (Tabel 3) (2). Deze criteria
omvatten het hele spectrum van axSpA: van patiënten die (nog) geen radiologische
afwijkingen hebben tot en met patiënten die voldoen aan de gemodificeerde New York
criteria en patiënten met een volledige “bamboospine”. Hoewel deze ASAS axSpA criteria
eveneens classificatiecriteria betreffen, lijken deze sensitiever te zijn in het begin stadium van
de ziekte en mogelijk ook geschikt voor diagnosestelling, hoewel nader onderzoek nog
noodzakelijk is (2). In tabel 4 staan de definities van de variabelen die voor de ASAS axSpA
criteria worden gebruikt vermeld.
In de praktijk kan voor de diagnosestelling van axiale SpA gebruik gemaakt worden van het
gemodificeerde diagnostisch algoritme (zie ook hoofdstuk IV. Aanwijzingen voor de
reumatoloog bij het stellen van de diagnose). Indien een patiënt voldoet aan de
gemodificeerde New York criteria staat de diagnose AS voldoende vast. Indien patiënten niet
aan deze criteria voldoen, maar wel een sterke klinische verdenking hebben op axSpA, kan
aanvullende diagnostiek zinvol zijn door middel van MRI van de SI-gewrichten en/of HLA
B27 bepaling. Belangrijk blijft altijd het klinisch oordeel van de reumatoloog, zeker in een
vroeg stadium van de ziekte.

Tabel 3. ASAS classificatiecriteria voor axiale SpA (2).
≥ 3 maanden bestaande rugpijn met aanvang klachten vóór het 45ste levensjaar
Sacro-iliitis bij beeldvormend onderzoek
en
≥ 1 SpA-kenmerk*

Of

Positieve HLA-B27 status
en
≥ 2 andere SpA-kenmerken*

* SpA-kenmerken:
- Inflammatoire rugpijn
- Enthesitis (hiel)
- Acute uveïtis anterior
- Dactylitis
- Psoriasis
- Ziekte van Crohn / colitis ulcerosa
- Goede respons op NSAID’s
- Positieve familieanamnese voor SpA
- Aanwezigheid van HLA-B27
- Verhoogd C-reactief proteïne (CRP)
Voor classificatie dient de patiënt te voldoen aan de radiologische arm (sacroiliitis met
tenminste 1 SpA kenmerk) of de klinische arm (HLA-B27 positief met tenminste 2 andere
SpA kenmerken)
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Tabel 4. Definities van variabelen gebruikt voor de ASAS axiale SpA criteria
Klinische kenmerk/
onderzoek
Inflammatoire rugpijn

Artritis
Positieve
familieanamnese

Psoriasis
Inflammatoire
darmziekte
Dactylitis
Enthesitis

Uveitis anterior
Goede response op
NSAIDs
HLA-B27
Verhoogd CRP
Sacroiliitis op
röntgenfoto’s
Sacroiliitis op MRI

Definitie
4 van de 5 parameters aanwezig (volgens expert):
- leeftijd bij begin < 40 jaar
- geleidelijk begin
- verbetering met bewegen
- geen verbetering met rust
- nachtelijke pijn (met verbetering na opstaan)
Actieve synovitis in verleden of heden vastgesteld door een arts
Aanwezigheid in 1e graad (moeder, vader, broer, zus, kind) of 2e
graad (grootouders, tante, oom, nicht, neef) familielid van een van
de volgende aandoeningen:
- ankyloserende spondylitis
- psoriasis
- uveitis
- reactieve artritis
- inflammatoire darmziekte
Psoriasis in verleden of heden aanwezig vastgesteld door een arts
Ziekte van Crohn of colitis ulcerosa in verleden of heden aanwezig
vastgesteld door een arts
Dactylitis in verleden of heden aanwezig vastgesteld door een arts
Hielenthesitis: in verleden of heden spontane pijn of gevoeligheid
bij onderzoek ter hoogte van insertie Achillespees of fascia
plantaris aan de calcaneus
Uveitis anterior in verleden of heden aanwezig bevestigd door een
oogarts
24-48 uur na een volwaardige dosering NSAIDs is de rugpijn
verdwenen of sterk verbeterd
Positieve test volgens standaard laboratoriumtechnieken
CRP boven normaalwaarde in de aanwezigheid van rugpijn, na
exclusie van andere oorzaken voor verhoogd CRP
Bilateraal graad 2-4 of unilateraal graad 3-4, volgens modified New
York criteria
Actieve inflammatoire lesies van de sacroilacale gewrichten met
beenmergoedeem/osteitis suggestief voor sacroiliitis geassocieerd
met SpA
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II.2

Classificatie versus diagnose van perifere spondyloartritis

Voor de diagnose perifere SpA zijn evenmin diagnostische criteria beschikbaar. In de jaren 90
zijn twee classificatiecriteria sets voor SpA ontwikkeld; de ESSG-criteria (3) en de Amor
criteria (4). Deze ESSG- en Amorcriteria omvatten het hele spectrum van SpA en zijn niet
specifiek gericht op axiale of perifere SpA. Zowel de ESSG als de Amor criteria vertonen
vergelijkbare goede sensitiviteit en specificiteit in validatiestudies, maar lijken minder
geschikt voor toepassing in vroege of milde vormen van SpA. Recent zijn door ASAS
classificatiecriteria ontwikkeld specifiek voor perifere SpA (Tabel 5) (5). Aangezien een
onderscheid maken tussen perifere en axiale uiting van SpA consequenties heeft voor de
behandeling, heeft het de voorkeur om gebruik te maken van de nieuwe ASAS axiale en
perifere SpA criteria om patiënten te classificeren. Wanneer in het verleden sprake is geweest
van inflammatoire rugpijn, wordt dit meegenomen in de perifere SpA criteria. Indien de
inflammatoire rugpijn nog steeds aanwezig is, moeten de axiale SpA criteria worden
toegepast.
In tabel 6 staan de definities van de variabelen die voor de ASAS axSpA criteria worden
gebruikt vermeld. In tegenstelling tot de axiale SpA criteria waarin alleen hielenthesitis wordt
meegenomen, kan bij perifere SpA elke enthesis meetellen als SpA kenmerk.
Tabel 5. ASAS perifere SpA classificatie criteria (5).
Artritis of dactylitis of enthesitis
Plus tenminste 1 van de volgende SpA
kenmerken:
- Psoriasis
- Inflammatoire darmziekte
- Uveitis
- Voorafgaande infectie
- HLA-B27
- Sacroiliitis

of

Plus tenminste 2 van de volgende
SpA kenmerken:
- Artritis
- Dactylitis
- Enthesitis
- Positieve familie-anamnese voor SpA
- Inflammatoire rugpijn (ooit)

Voor classificatie perifere SpA dient de patiënt te voldoen aan het ingangscriterium plus
tenminste 1 of 2 andere SpA kenmerken
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Tabel 6. Definities van variabelen gebruikt voor de ASAS perifere SpA criteria
Klinische kenmerk/
onderzoek
Ingangscriterium
artritis
Ingangscriterium
enthesitis
Ingangscriterium
dactylitis
Inflammatoire rugpijn
(ooit)
Artritis

Enthesitis

Dactylitis
Psoriasis
Inflammatoire
darmziekte
Uveitis anterior
Voorafgaande infectie
Positieve
familieanamnese

HLA-B27
Sacroiliitis op
röntgenfoto’s/MRI

Definitie
Perifere artritis heden aanwezig overeenkomstig met SpA (meestal
asymmetrisch, e/o voornamelijk in de onderste extremiteiten),
klinisch vastgesteld door een arts
Enthesitis heden aanwezig, klinisch vastgesteld door een arts
Dactylitis heden aanwezig, klinisch vastgesteld door een arts
Inflammatoire rugpijn in het verleden volgens opinie reumatoloog.
Indien nog steeds aanwezig, moeten de axiale SpA criteria worden
toegepast
Actieve synovitis overeenkomstig met SpA (meestal asymmetrisch,
e/o voornamelijk in de onderste extremiteiten) in verleden of heden
vastgesteld door een reumatoloog
Enthesitis: in verleden of heden spontane pijn of gevoeligheid bij
onderzoek ter hoogte van een enthesis. Elke enthesis kan aangedaan
zijn in tegenstelling tot de axiale SpA criteria waarin alleen
hielenthesitis wordt meegenomen
Dactylitis in verleden of heden aanwezig vastgesteld door een arts
Psoriasis in verleden of heden aanwezig vastgesteld door een arts
Ziekte van Crohn of colitis ulcerosa in verleden of heden aanwezig
vastgesteld door een arts
Uveitis anterior in verleden of heden aanwezig bevestigd door een
oogarts
Uretritis/cervicitis of diarree binnen 1 maand voor ontstaan van
artritis/enthesitis/dactylitis
Aanwezigheid in 1e graad (moeder, vader, broer, zus, kind) of 2e
graad (grootouders, tante, oom, nicht, neef) familielid van een van
de volgende aandoeningen:
- ankyloserende spondylitis
- acute uveitis
- psoriasis
- reactieve artritis
- inflammatoire darmziekte
Positieve test volgens standaard laboratoriumtechnieken
Bilateraal graad 2-4 of unilateraal graad 3-4 op rontgenfoto,
volgens modified New York criteria, or actieve sacroiliitis op MRI
volgens ASAS consensus
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III. Extra-articulaire manifestaties en comorbiditeit
Zowel traditionele comorbiditeiten als ziektegerelateerde extra-articulaire manifestaties
worden frequent gezien bij patiënten met SpA. Daarnaast is er vaak sprake van osteoporose
en een verhoogd fractuurrisico. Screening naar de aanwezigheid van deze comorbiditeiten en
extra-articulaire manifestaties in axSpA patiënten is belangrijk omdat deze, naast hun invloed
op morbiditeit en mortaliteit, ook bepalend kunnen zijn voor behandelbeslissingen.
III.1 Extra-articulaire manifestaties: uveitis, inflammatoire darmziektes, psoriasis
Aanvallen van uveitis anterior (vroeger “iridocyclitis” genoemd) komen bij ongeveer 25-30%
van de axSpA patiënten in de loop van de ziekte voor en zijn een spoedindicatie voor
verwijzing naar de oogarts (1). Soms is een aanval van uveitis anterior het eerste symptoom
van axSpA (2). De kans om tijdens het leven een aanval van acute uveitis anterior te krijgen is
in de normale bevolking 0,2 % maar sterk verhoogd in de HLA-B27 positieve bevolking met
een incidentie van 1% (3). De aanvallen van acute uveitis anterior treden meestal unilateraal
op en leiden tot pijn in het oog met roodheid en fotofobie. Door deze oogontsteking kan
débris neerslaan in de voorste oogkamer die papil en lensdysfunctie kan veroorzaken met
visusvermindering. Doorgaans gaat een aanval binnen 3 maanden spontaan over. In de meeste
gevallen kan worden volstaan met locale behandeling met oogdruppels en treedt restloze
genezing op. Bij onvoldoende behandeling kunnen echter complicaties optreden met vorming
van synechiae die kunnen leiden tot glaucoomvorming wat weer kan resulteren in blindheid.
Een inflammatoire darmaandoening (ziekte van Crohn of colitis ulcerosa) komt bij 5-10% van
de axSpA patiënten voor (4). Subklinische inflammatie van de darmen komt veel vaker voor,
bij ongeveer 25-49% van de patiënten en microscopische afwijkingen gezien bij histologisch
onderzoek zelfs tot 60% van de patiënten (5). Het is dan ook raadzaam goed te vragen naar
een chronisch abnormaal defaecatiepatroon en in geval van vermoeden op de ziekte van
Crohn of colitis ulcerosa een coloscopie aan te vragen of patiënt door te sturen naar de Maag-,
Darm-, Leverarts .
Psoriasis komt bij circa 10% van de axSpA patiënten voor (4). Patiënten met psoriasis
hebben vaak meer perifere gewrichtsbetrokkenheid en hebben mogelijk een ernstiger beloop
van hun axSpA dan patiënten zonder psoriasis (6). Gemeenschappelijk overleg met de
dermatoloog over het te voeren beleid kan zinvol zijn.
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III.2 Osteoporose bij AS
Epidemiologie osteoporose en wervelfracturen
Osteoporose komt bij AS vrij frequent voor (1-3). In de literatuur wordt beschreven dat
osteopenie tot 50% en osteoporose tot 30% van patiënten met AS in de loop der jaren
optreedt. Dit kan al in een vroeg stadium van de ziekte ontstaan (3-7).
Osteoporose in AS geeft een verhoogd risico op wervelfracturen, soms al binnen 5 jaar na
diagnose AS. Fracturen ontstaan vaak bij een gering of geen trauma. In een groot
vragenlijstonderzoek (8) gaven 61 (5,7%) van de 1071 AS-patiënten aan ooit een bewezen
wervelfractuur te hebben gehad, waarvan 15 zonder duidelijk trauma. De prevalentie onder
mannen bedroeg 6,2%, onder vrouwen 4,6%, en 4,8% van de HLA-B27 positieve patiënten
tegenover 9,9% van de HLA-B27 negatieve AS-patiënten. Wervelfracturen kwamen in dit
onderzoek meer voor bij AS met perifere artritis (7,1%) versus alleen axiale AS (3,1%). De
prevalentie van fracturen bij langdurige AS was 14% (8). In een andere studie
worden fracturen beschreven in het beloop van de AS in een frequentie tot 15% (3). Deze
worden vaak niet opgemerkt. Het risico op een fractuur over 30 jaar follow-up is 14% ten
opzichte van 3,4% in de normale bevolking. In een grote Spaanse studie wordt een prevalentie
van vertebrale fracturen bij AS gevonden van 32,4%, geassocieerd met leeftijd, ziekteduur,
BASFI en nek-muurafstand. De meerderheid van fracturen kwamen voor in het thoracale
gebied (9). Een andere cross sectionele studie laat een prevalentie van osteoporose van 25%
en van wervelfracturen van 18,8% zien. De wervelfracturen waren geassocieerd met een
oudere leeftijd, langere ziekteduur en hogere BASFI (10).
Diagnostiek van osteoporose bij AS
Osteoporose is vooral beperkt tot het axiale skelet. Diagnostiek van osteoporose vindt plaats
door middel van een botdichtheidsmeting (DEXA) van de LWK en femur en het uitsluiten
van inzakkingsfracturen met behulp van de X-TWK en X-LWK.
De BMD van LWK en femur is gereduceerd, die van pols en radius niet (11). Meting van de
BMD van de radius/pols is niet gevalideerd voor AS.
Meting met DEXA van het femur is ook betrouwbaar voor de LWK, terwijl de meting van de
LWK bij uitgebreide syndesmofytvorming ten onrechte juist een hogere BMD kan weergeven
dan de meting van het femur (12). De DEXAmeting van het femur zal bij een langbestaande
of ernstige AS dan ook beter overeenkomen met de ware BMD dan de DEXA van de LWK.
Meting van de BMD kan ook geschieden via een Q-CT scan. Deze geeft van de LWK bij
forse syndesmofietvorming een betere, betrouwbare uitkomst, maar is technisch moeilijker en
belastender voor patiënten.
Beeldvorming van fracturen van de wervelkolom bij AS
Fracturen van de wervelkolom bij AS komen m.n. cervicaal en thoracaal, maar kunnen ook op
lumbaal niveau optreden. Na een al dan niet mild trauma of ontstaan van nieuwe, veelal meer
mechanische/anderssoortige pijn bij een AS patiënt met ernstiger betrokkenheid van de
wervelkolom dient beeldvormende diagnostiek naar een fractuur plaats te vinden. Naast
fracturen van de bestaande botstructuren zoals een wervellichaam, processus spinosus,
facetgewricht en het sacrum, kunnen ook fracturen in nieuw gevormd bot zoals een
gecalcificeerd ligamentum longitudinale anterior, ligamentum longitudinale posterior en de
interspinale ligamenten voorkomen (13). Hierbij kunnen ook hematomen en neurologische
verschijnselen ontstaan, met name bij een fractuur op cervicaal niveau. Fracturen van de
wervelkolom bij AS zijn middels conventioneel röntgenonderzoek bestaande uit laterale en
AP opname van de wervelkolom soms moeilijk vast te stellen. CT-scan geeft goede
afbeelding van de benige structuren en eventuele instabiliteit en MRI daarnaast geeft ook
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afbeelding van de weke delen, hetgeen m.n. bij verdenking op neurologische verschijnselen
en eventueel hematoom van belang is (13-17).
Behalve de klassieke inzakkingsfractuur, die met name op thoracale en lumbaal nivieau
optreedt, onderscheidt men ook fracturen die specifiek gemeld zijn bij AS: de erosies aan de
anteriorzijde en eindplaten van de wervels, de zgn. Andersson en Romanuslaesies, kunnen
resulteren in wervelmisvorming als de erosies zeer uitgebreid zijn, welke men moet
onderscheiden van de gewone wervelinzakkingen (16) , de fracturen met neurologische
complicaties (17) , de transvertebrale fracturen (17) , en de fracturen van vergroeiingen als
syndesmofyten (18).
Een botscan kan de lokalisatie van een en soms ook aanwezige andere fracturen aangeven,
maar geeft verder geen inzicht in de ernst van de fractuur.
Risicofactoren
Osteoporose is geassocieerd met ziekteactiviteit. Hoge ziekteactiviteit lijkt geassocieerd met
veranderd vitamine D-metabolisme en verhoogde botresorptie (19).
Osteoporose wordt meer gezien bij patiënten met syndesmofyten, cervicale ankylosering en
perifere gewrichtsaandoening (19). Deze variabelen zijn niet onafhankelijk maar indicatoren
voor ziekteactiviteit.
Risicofactoren geassocieerd met fracturen bij AS zijn geslacht (mannen meer dan vrouwen),
leeftijd, laag lichaamsgewicht, lage BMD, ziekteduur, uitgebreidheid syndesmofieten,
mSASSS-score ziekte-activiteit, perifere gewrichtsaandoening, beperking mobiliteit van de
rug (15,21,22).
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III.3 Hart- en vaatziekten bij AS
Er is toenemend bewijs dat het cardiovasculaire risico bij AS verhoogd is t.o.v. de algemene
bevolking waarbij inflammatie een belangrijke rol speelt (1). Inflammatie leidt tot versnelde
atherosclerose zowel direct als indirect via ongunstige effecten op lipiden, bloeddruk en
insulineresistentie. Daarnaast wordt het cardiovasculaire risico bij AS ook verhoogd door de
zogenaamde AS-specieke cardiale manifestaties.
Cardiovasculaire mortaliteit en morbiditeit
Uit twee recente studies kwam naar voren dat de (cardiovasculaire) mortaliteit 60 – 90%
verhoogd is t.o.v. de algemene bevolking, (2,3) en vergelijkbaar met oudere studies, (4,5) wat
betekent dat de mortaliteit de afgelopen decennia bij AS niet gedaald is. Prognostische
markers voor mortaliteit zijn een verhoogd CRP –gehalte en onregelmatig of geen gebruik
van NSAIDs(2).Ischemische hart- en vaatzieken komen (veel) vaker voor bij AS ten opzichte
van gematchte controles, met (prevalentie) ratio’s variërend van 1.2 tot 3.1.(6,7) Daarnaast is
recent gebleken dat een bloedig CVA in het eerste jaar na een ziekenhuis opname veel vaker
voorkomt dan in de algemene bevolking (standardized incidence ratio: 8.1)(8).
Risicofactoren voor hart- en vaatziekten
Omvangrijk epidemiologisch onderzoek laat tot tweemaal verhoogde prevalenties van
hypertensie en dyslipidemie zien (7,9,10). De dyslipidemie is gerelateerd aan de
ziekteactiviteit, en actieve ziekte wordt gekenmerkt door verlaagde totaal- en HDLcholesterol waarden (11,12). Daarnaast lijken AS patiënten veel vaker te roken t.o.v. de
algemene bevolking (12,13).
AS specifieke cardiale manifestaties
De “AS specifieke” manifestaties worden geweten aan ontstekingenprocessen met
uiteindelijke fibosering van het geleidingssyteem, de aorta- en mitraliskleppen. Heden ten
dage wordt aortitis nog maar zelden gezien terwijl aorta-insufficientie gerapporteerd wordt tot
10% van de AS-patienten (14). Zeldzamer zijn pericarditis, cardiomyopathie en
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mitraalklepafwijkingen (15), terwijl er meer aanwijzingen komen voor (linker)
ventrikeldysfunctie (16).
De prevalentie van geleidingsstoornissen varieert in de oudere literatuur van 1 – 33%,
mogelijk door selectie bias, en neemt toe bij de aanwezigheid van HLA-B27. Daarentegen
laten enkele recente kleine studies weer geen verhoogde prevalentie van geleidingsstoornissen
zien. Grootschalige prospectieve studies zijn dus aangewezen, waarbij de klinische relevantie
van de geleidingsstoornissen ook bepaald kan worden.
TNF-blokkade en het cardiovasculaire risico
Er zijn enkele kleine studies geweest die gunstige effecten van TNF-blokkade lieten zien op
surrogaatmarkers voor (preklinische) atherosclerose, zoals afname van de carotis-intima
media dikte, (17) en verbetering van de micro- en macrovasculaire vaatdysfunctie. Dit laatste
is belangrijk, omdat atherosclerose begint met vaatdysfunctie. Daarnaast kan TNF-blokkade
een gunstig effect hebben op geleidingsstoornissen omdat het QT-interval verkort wordt.
De effecten van TNF-blokkade op het “gewone” lipidenprofiel zijn niet conclusief, maar antiTNF heeft wel een gunstig effect op de functie van HDL-cholesterol omdat het de antiatherogene werking van het HDL-cholesterol herstelt (18).
Onderbehandeling van cardiovasculaire comobiditeit en cardiovasculair
risicomanagement
In het algemeen wordt comorbiditeit bij chronische ziekten onderbehandeld, (19) en er zijn
geen redenen om aan te nemen dat AS hier een uitzondering op vormt. Daarnaast is het van
belang te realiseren dat cardiale symptomatologie bij AS gemaskeerd kan zijn, bijvoorbeeld
doordat thoracale pijn geïnterpreteerd wordt in het kader van AS in plaats van cardiale
origine.
Al met al wordt AS thans beschouwd als een onafhankelijke cardiovasculaire risicofactor
waarvoor cardiovasculair risicomanagement (CV-RM) noodzakelijk is (20-21). Dit bestaat
uit een jaarlijkse screening (en zo nodig behandeling) van cardiovasculaire risicofactoren en
een effectieve antireumatische therapie. Verder cardiaal onderzoek, in de zin van een
routinematig ECG of echocardiografie is vooralsnog niet aangewezen.
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IV. Aanwijzingen voor de reumatoloog bij het stellen van de diagnose axiale
SpA
IV. 1 Algemeen
De anamnese is bij rugklachten een belangrijk diagnostische hulpmiddel. Standaard vragen
gaan over lokalisatie, ernst en uitstralingsgebied van de pijn, duur van de klachten, wijze van
ontstaan en het beloop van de klachten. Factoren die uitgevraagd dienen te worden zijn de
invloed van rust en beweging, aanwezigheid van nachtelijke pijnen met een verbetering bij
bewegen en begeleidende symptomen als stijfheid, tintelingen en gevoelsstoornissen. Verder
is het van belang te vragen naar de gevolgen voor het dagelijkse leven als beperkingen en
ziekteverzuim en eerdere periodes van rugpijn en hoe zijn deze verlopen en behandeld.
Bij vrijwel alle patiënten ontstaan de klachten voor het 45e levensjaar, daarna is het
ongebruikelijk dat een axiale SpA ontstaat (1).
Een groot deel van patiënten met axiale SpA heeft een uitgesproken inflammatoir beloop van
de rugklachten. Er zijn diverse sets van vragen ontwikkelt maar de ASAS inflammatoire
rugpijn criteria lijken de meest gunstige sensitiviteit en specificiteit te hebben (2) en worden
verderop besproken.
Het lichamelijk onderzoek geeft slechts beperkte informatie. Lokalisatie van de pijn in de
bilstreek, verminderde beweeglijkheid van het axiale skelet, neiging tot flexiehouding met een
toegenomen thoracale kyfose, een verstreken lendenlordose, verminderde thoraxexpansie,
psoriasis, artritis, enthesitis, en uveitis kunnen bijdragen tot de diagnose axiale SpA. Wel
moet daarbij aangetekend worden dat de presentatie, lokalisatie en uitbreiding van de pijn
atypisch kunnen zijn. Ook kan een verminderde beweeglijkheid vele andere oorzaken hebben.
Bovendien tonen de gebruikte maten veel overlap met de normale populatie en zijn zij
afhankelijk van leeftijd en geslacht.
De bij aanvullend onderzoek gemeten acute fase response is wanneer aanwezig vaak mild
(3). Bij klinische verdenking op een axiale SpA heeft bepaling van het HLA-B27 antigeen
een diagnostische meerwaarde (4).
De radiologische veranderingen op röntgenfoto kunnen soms lastig te interpreteren zijn (5).
Een MRI van de sacro-iliacaal gewrichten kan bij een hoge verdenking aanvullende
informatie geven.
Diagnostisch traject
Anamnese (2;6)
o Inflammatoire rugpijn:
 rugpijn ontstaan voor het 40e levensjaar
 sluipend begin
 verbetering met bewegen en oefenen
 geen verbetering in rust
 rugpijn in nacht met verbetering bij opstaan en bewegen
(indien 4 van de bovengenoemde 5 kenmerken aanwezig zijn bij patiënten
met chronische rugpijn, kan gesproken worden van inflammatoire rugpijn)
o alternerende bilpijn
o goede reactie rugpijn op NSAID´s
o ochtendstijfheid
o moeheid
o inflammatoire thorax- of sternumpijn
o perifere (oligo)artritis
o dactylitis
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o enthesitis en in het bijzonder pijn bij aanhechting van Achillespezen en de
fascia plantaris (hielpijn)
o inflammatoire darmziekte (IBD)
o uveïtis anterior
o psoriasis
o hartritmestoornissen
o positieve anamnese voor axiale SpA, psoriasis, uveitis, reactieve artritis of
IBD bij 1e of 2e graads familieleden
Lichamelijk onderzoek ( 6-8)
o Algemeen intern en oriënterend neurologisch onderzoek:
 gewicht en lengte
 polsfrequentie en bloeddruk
 hartgeruis
 psoriasis van huid en nagels
 roodheid van ogen en onregelmatige pupil
o Onderzoek van het bewegingsapparaat:
 beweeglijkheid lumbale wervelkolom: (gemodificeerde) Schober index,
lateroflexie
 beweeglijkheid cervicale wervelkolom: rotaties L/R, extensie, occiputmuur afstand en /of tragus-muur afstand
 maximale ademexcursie van thorax
 beweeglijkheid schouders en heupen
 perifere artritis
 enthesitis
Laboratorium onderzoek:
o BSE en/of CRP
o HLA-B27: op indicatie, dat wil zeggen bij sterke klinische verdenking en
afwezigheid van radiologische tekenen van sacroïliitis.
o Bloedbeeld en in serum: kreatinine, alkalische fosfatase, ALAT/ASAT op
indicatie
o Urinesediment en eiwit in urine op indicatie
Radiologisch onderzoek (zie ook HV):
o X-Bekken, eventueel X-SI-gewrichten
o bij bewegingsbeperkingen van de wervelkolom en bij sterke klinische
verdenking op spondylitis: X-thoracolumbale en X-cervicale wervelkolom om
eventuele andere afwijkingen die passen bij AS (syndesmofyten) op te sporen
o Bij sterke verdenking en bij negatieve röntgen: MRI SI-gewrichten
o Bij een contra indicatie voor MRI valt een CT-scan van de SI-gewrichten te
overwegen
Aanvullend onderzoek: op indicatie ECG en echografie van het hart bij hartritmestoornis en
klepvitium.
Een door de ASAS ondersteund diagnostisch algoritme kan helpen kiezen welk aanvullend
onderzoek te doen (zie figuur) (9).
Gebruik van het algoritme zal toegelicht worden met de resultaten van het Leiden SPACE
cohort bestaande uit patiënten met recent ontstane, chronische rugpijn die verwezen zijn naar
een reumatoloog (10). In het SPACE cohort wordt in onderzoeksverband minstens eenmaal
al het voor axiale SpA relevant geachte aanvullend onderzoek gedaan inclusief HLA-B27
bepaling en MRI SI gewrichten.
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Na het doorlopen van de stappen van het algoritme geeft het algoritme een inschatting of bij
een patiënt al dan niet sprake is van axiale SpA. In elk advieshokje staat tussen haakjes het
voor dat hokje relevante percentage van patiënten dat in het SPACE cohort aan de ASAS
criteria voor axiale SpA voldeed.
In dit algoritme wordt bij patiënten met chronische rugpijn > 3 maanden die is ontstaan voor
het 45e levensjaar allereerst gekeken of op een röntgenfoto van het bekken sacroiliitis te zien
is. Laat de bekkenfoto overtuigend sacroiliitis zien dan stelt het algoritme dat de patiënt AS
heeft. In het SPACE onderzoek voldeed 98% van deze patiënten aan de ASAS criteria voor
axiale SpA. Is de bekkenfoto niet afwijkend dan wordt op grond van het aantal SpA
kenmerken dat een patiënt heeft aanvullend onderzoek ingezet.
Bij < 4 SpA kenmerken wordt aangeraden eerst HLA-B27 te bepalen.
Bij patiënten < 1 SpA kenmerk die HLA-B27 negatief zijn, adviseert het algoritme een
andere diagnose te overwegen. In het SPACE onderzoek is in deze groep alsnog een MRI SI
gewrichten gemaakt maar daarna voldeed slechts 2,3% van de patiënten aan de ASAS criteria.
Met een dergelijke lage opbrengst is het maken van een MRI SI gewricht niet aan te raden
voor deze groep. Bij patiënten met voorafgaand geen of 1 SpA kenmerk die HLA-B27
positief zijn, geeft het maken van een MRI SI uitsluitsel of deze patiënten axiale SpA hebben
en aan de axiale SpA criteria voldoen.
Bij patiënten met 2 tot 3 SpA kenmerken die HLA-B27 positief zijn stelt het algoritme dat
zij allen SpA hebben en al deze patiënten voldoen ook aan de ASAS criteria.
Bij patiënten met 2 tot 3 SpA kenmerken die HLA-B27 negatief zijn adviseert het algoritme
een andere diagnose te overwegen. Echter in het SPACE onderzoek bleek 16% aan de ASAS
criteria te voldoen nadat bij alle patiënten een MRI SI was gemaakt. Het advies zou dan
kunnen zijn om in deze groep een MRI SI te overwegen als er een sterke klinische verdenking
is of als een patiënt kenmerken heeft die sterk geassocieerd zijn met axiale SpA. In het figuur
zijn dit de dik gedrukte SpA kenmerken.
Bij > 4 SpA kenmerken stelt het algoritme dat allen SpA hebben. In het SPACE onderzoek
bleek 70% van de patiënten aan de ASAS criteria te voldoen als een MRI werd gemaakt en/of
HLA-B27 werd bepaald. Het advies voor de praktijk zou zijn om bij patiënten in deze groep
met bepaling van het HLA-B27 of het maken van een MRI te kijken of zij geclassificeerd
kunnen worden volgens de ASAS criteria voor axiale SpA.
Bij het gebruik van het algoritme moet in het achterhoofd worden gehouden dat het
gevalideerd is in twee cohorten waarin de prevalentie van axiale SpA volgens ASAS criteria
respectievelijk 38 en 50% was (10,11). Dit wordt geacht een goede afspiegeling te zijn van de
prevalentie in de tweedelijns reumatologie praktijk maar niet die van de eerste lijn
(huisartsenpraktijk!) waar de prevalentie van axiale SpA veel lager is (12).
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Figuur: Het ASAS gemodificeerd Berlijn algoritme voor axiale spondyloartritis toegepast op
patiënten met kort bestaande chronische rugpijn uit het SPACE onderzoek in Leiden
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IV.2 Beeldvormende diagnostiek
IV.2.1 Beeldvormende diagnostiek sacroiliacale gewrichten:
Voor de classificatie AS moet volgens de Modified New York criteria tenminste een
dubbelzijdige graad 2 radiologische sacroiliitis of eenzijdige graad 3 sacroiliitis aanwezig zijn
(1). De anteroposterior (AP) X-bekken is voldoende voor het opsporen van radiologische
sacroiliitis ( 2, 3). Radiologische sacroiliitis ontstaat vaak pas vele jaren na aanvang van de
klachten (4). Andere onderzoekstechnieken zoals MRI en CT van de SI gewrichten kunnen
worden toegepast om een sacroiliitis eerder aan te tonen (5, 6).
MRI
MRI kan structurele sacroiliitis afwijkingen, maar ook het ontstekingsproces aantonen (7-13).
De validatie van MRI voor het aantonen van sacroiliitis is beschreven in een aantal studies
(8,14, 15). De structurele afwijkingen en ontsteking kunnen voorafgaand aan de afwijkingen
bij conventioneel röntgenonderzoek aanwezig zijn en ook uitgebreider zijn dan bij dit
onderzoek wordt waargenomen (16,17).
Aanbevolen MRI onderzoek van de SI-gewrichten voor het aantonen van eventuele sacroiliitis
( tabel 1) betreft de volgende sequenties in een semicoronale opname (evenwijdig aan de
lange as van het sacrum): T1-gewogen SE en een STIR (6, 8, 18,19). Bij dubieuze
bevindingen kan een T1-vetsuppressie sequentie na toediening van gadoliniumcontrast
worden toegepast . Althoff (20) meldt dat STIR afbeelding 90% compatibel is met
gadolinium opname, hetgeen overeenkomt met bevindingen van andere onderzoekers (12, 21,
22). In tabel 2 staan de signaalkarakteristieken van diverse weefselstructuren bij MRI van de
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SI-gewrichten en wervelkolom vermeld. Door ASAS zijn criteria vastgesteld voor
definitieve diagnose sacroiliitis bij MRI (18,19) bij SpA (tabel 3). Bij de ASAS classificatie
criteria voor axiale SpA telt alleen de aanwezigheid van beenmergoedeem zoals hierboven
vermeld. Specifieke valkuilen wat betreft de MRI bevindingen bij sacroiliitis worden vermeld
in tabel 5.
Tabel 1
Aanbevolen protocol voor MRI onderzoek van de SI gewrichten bij axiale SpA
Semicoronale (evenwijdig aan de lange as van het sacrum) opnames
2 sequenties:
T1 gewogen SE sequentie
STIR
Tabel 2: signaalintensiteit karakteristieken diverse weefselstructuren bij MRI SIgewrichten en wervelkolom (17)
Liquor
Discus
(Subcutaan)
Actieve
(water)
intervertebralis
vetweefsel
inflammatoire
(water)
lesie
T1
laag
laag
hoog
laag
STIR
hoog
hoog (laag bij
laag
hoog
vetsuppressie
degeneratieve
discus)
T1 vetsuppressie laag
laag
laag
hoog
na gadolinium
T1 zonder
laat
laag
hoog
hoog
vetsuppressie na
gadolinium

Tabel 3 :Type MRI afwijkingen van het SI gewricht bij SpA
Actieve inflammatoire laesie
Structurele laesie
(STIR/T1 vetsuppressie na gadolinium)
(T1)
subchondraal beenmergoedeem
sclerose
capsulitis
erosies
synovitis
vetdepositie
enthesitis
benige overbrugging/ ankylose
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Tabel 4. ASAS criteria voor definitieve diagnose sacroiliitis bij MRI bij SpA (16)
A: type bevindingen vereist voor definitie sacroiliiits bij MRI
- actieve inflammatoire lesies van de SI gewrichten zijn nodig voor de definitie van
“sacroiliitis bij MRI” als een van de twee beeldvormende criteria bij de ASAS
classificatie criteria voor axials SpA
- Beenmergoedeem (STIR) of osteitis (T1 post gadolinium), zeer suggestief voor SpA
moet duidelijk aanwezig zijn en gelokaliseerd in de karakteristieke anatomische
gebieden (subchondraal of periarticulaire beenmerg)
- Aanwezigheid van alleen synovitis, enthesitis of capsulitis zonder begeleidend
beenmergoedeem/osteitis is niet voldoende voor de definitie sacroiliitis bij MRI
- Sructurele laesies zoals vetdepositie , sclerose, erosie of benige ankylose wijzen op
doorgemaakte ontsteking, maar op dit ogenblik zonder begeleidend
beenmergoedeem/osteitis onvoldoende voor definitieve sacroiliitis bij MRI zoals
benodigd voor de ASAS classificatiecriteria voor axiale SpA.
B: hoeveelheid benodigd signaal bij MRI
- bij aanwezigheid 1 laesie per MRI snede passend bij actieve ontsteking moet de laesie
op 2 opeenvolgende sneden zichtbaar zijn.
- bij aanwezigheid meer dan 1 laesie op 1 snede is 1 snede voldoende

Tabel 5. Valkuilen wat betreft de MRI bevindingen bij sacroiliitis oa :
- bacteriele sacroiliitis : afwijkingen houden zich vaak niet aan de anatomische
begrenzing van weefselstructuren (uitbreiding in aangrenzende weke delen)
- insufficientiefractuur: uitbreiding beenmergoedeem tot mediaal van het foramen
sacrale
- maligniteit
- technische artefacten veroorzaakt door bv spoel , plaatselijke bloedvaatjes.

CT-scan en MRI
Met CT kunnen structurele afwijkingen worden aangetoond zoals erosies, sclerose en
ankylose. Voor het aantonen van sacroiliitis is CT is superieur aan conventioneel
rontgenonderzoek (12, 23-27). Sclerose en ankylose worden soms overgediagnosticeerd met
CT (28 ).
Meerdere studies hebben CT en MRI voor het aantonen van sacroiliitis vergeleken (12,26,
30,31). Het vermogen voor het aantonen van erosies is vergelijkbaar, maar de detectie van
sclerose is beter bij CT. Actieve sacroiliitis is uiteraard alleen zichtbaar met MRI. Voor het
aantonen van vroege erosies en ankylose kan CT superieur zijn aan MRI (7, 25, 30,31). Daar
MRI onderzoek geen röntgenbelasting geeft en door de combinatie van het aantonen van de
structurele afwijkingen en het ontstekingsproces vaker sacroiliitis aantoont dan CT verdient
MRI de voorkeur als aanvullend onderzoek bij ontbreken van sacroiliitis graad 2 of meer bij
het conventionele rontgenonderzoek
Overige technieken
Botscintigrafie wordt afgeraden gezien de lage specificiteit.
De PET-CT-scan lijkt een hoge sensitiviteit te hebben voor ontsteking, maar er zijn op dit
moment nog onvoldoende gegevens beschikbaar om deze diagnostiek toe te passen in de
dagelijkse praktijk.
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Echografie met name met gebruik van” microbubble contrast “ voor het aantonen van
sacroiliitis wordt onderzocht, maar is vooralsnog niet geschikt voor de dagelijkse praktijk.(3236)
Conclusie
Voor aantonen van sacroiliitis voor het stellen van de diagnose axiale SpA wordt allereerst
een conventioneel röntgenonderzoek van het bekken (anteroposterior) geadviseerd en bij
onvoldoende aanwijzingen voor sacroiliitis een MRI onderzoek van de SIgewrichten.(semicoronale opname met T1 gewogen SE en STIR sequentie) Bij verdere
behoefte aan diagnostiek bij negatief MRI onderzoek kan eventueel nog een CT van de SIgewrichten worden verricht voor het aantonen van vroege structurele afwijkingen (erosies),
hoewel erosies ook te zien zijn op de MRI.
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IV.2.2 Beeldvormende diagnostiek wervelkolom
Beeldvormende diagnostiek van de wervelkolom bij axiale SpA wordt voornamelijk gebruikt
voor het aantonen van betrokkenheid van de wervelkolom bij de ziekte en niet voor het stellen
van de diagnose, hoewel axiale SpA zich soms wel alleen in de wervelkolom kan
manifesteren. Conventioneel röntgenonderzoek van de cervicale, thoracale en lumbale
wervelkolom geeft informatie over de door de ziekte aangerichte schade zoals Romanus
laesies, spondylodiscitis, syndesmophyten, squaring, ankylose, bamboo spine en afwijkingen
van de facetgewrichten. Deze afwijkingen worden minder goed in beeld gebracht op de
röntgenfoto van de thoracale wervelkolom door overprojectie van longweefsel, maar hierop
zijn wel eventuele osteoporotische wervelfractuiren zichtbaar. De schade op de röntgenfoto
ontstaat vaak pas enkele tot vele jaren na aanvang van de ziekte. Het is wel een aanduiding
voor een ernstiger verlopende ziekte (1). Verdenking op betrokkenheid van de wervelkolom
bij het ziekteproces is een indicatie voor röntgendiagnostiek.
MRI
MRI onderzoek geeft naast informatie over structurele afwijkingen ook informatie over de
mate van actieve ontsteking en beeldt ook de thoracale wervelkolom goed af, waar vaak
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afwijkingen worden gevonden (2-7). Syndesmophyten zijn met rontgen of CT beter zichtbaar
dan met MRI.
Structurele afwijkingen worden beoordeeld op de T1-gewogen opnames. Het
ontstekingsproces kan zowel met vetsuppressie technieken als met T1 gewogen opnamen na
gadolinium worden aangetoond (8) . Daar gadolinium opnames contrasttoediening vergen,
langer duren en duurder zijn en beide methodes vrijwel even sensitief zijn (8) is voor de
dagelijkse praktijk vetsuppressie techniek zonder gadoliniumtoediening geschikt voor het
aantonen van het ontstekingsproces (Tabel 1).
Het komt ook voor dat patiënten met een klinisch duidelijk actieve ziekte geen
ontstekingsactiviteit hebben bij MRI. Voor een overzicht van de signaalintensiteit
karakteristieken van diverse weefselstructuren bij afbeelding SI-gewrichten en wervelkolom
wordt verwezen naar Tabel 2 van IV.3.1. Het type MRI afwijkingen van de wervelkolom bij
SpA wordt beschreven in Tabel 3 (9, 6,7).
Gebaseerd op expert consensus en literatuuronderzoek heeft ASAS MRI afwijkingen voor
spinale SpA gedefinieerd, mn voor jongere patiënten (<50 jr) (tabel 3). Het betreft de
aanwezigheid van spondylitis anterior of posterior laesies in 3 of meer vertebrale hoeken. De
aanwezigheid van vetdepositie in meerdere vertebrale hoeken op jongere leeftijd is zeer
verdacht voor spinale SpA, maar vooralsnog niet als zodanig gedefinieerd.
Drie onderzoeken laten een associatie zien tussen beenmergoedeem in de wervelkolom bij
aanvang en het ontstaan van nieuwe botformatie bij rőntgen onderzoek van de wervelkolom
na 2 jaar (10-12). Chiowchanwisawakit ea (13) vonden dat fokale vetlaesies in de vertebrale
hoeken de ontwikkeling van syndesmophyten ter plaatse voorspellen, mn bij vertebrale hoek
lesies met ook nog ontstekingsactiviteit naast vetdepositie. Er zijn ook aanwijzingen dat
ontwikkeling van nieuw spinaal bot is geassocieerd met vetdepositie zonder ontsteking (14).
Echter de meerderheid van de geobserveerde nieuwe syndesmophyten in deze studies
ontstonden bij vertebrale hoeken zonder eerder aangetoonde MRI afwijkingen ter plaatse,
wellicht door gemiste ontstekingsactiviteit in het interval tussen de MRI bij aanvang en
follow-up onderzoek.
Valkuilen wat betreft de MRI bevindingen van de wervelkolom in kader van SpA zijn
beschreven in Tabel 4 (9, 15).
Tabel 1. Aanbevolen protocol voor MRI onderzoek van de wervelkolom bij axiale SpA
Sagittale opnames met afbeelding volledige wervel en daarmee ook afbeelding facet- /
costovertebrale gewrichten, posteriore elementen zoals pedikel, processus spinosus
4 sequenties:
Cervicothoracaal T1 en STIR (of andere vetsuppressietechniek)
Thoracolumbaal T1 en STIR ( of andere vetsuppressietechniek

Tabel 2. Type MRI afwijkingen van de wervelkolom bij SpA
Actieve inflammatoire lesie
Structurele laesie
(STIR/T1 vetsuppressie na gadolinium)
(T1)
-

Anterior/posterior spondylitis
Spondylodiscitis
Artritis costovertebrale gewrichten
Artritis facetgewrichten
Enthesitis spinale ligamenten

-

Vetdepositie
Erosies
Syndesmophyten
Ankylose
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Tabel 3. ASAS-Definitie van “positive” spinale MRI voor axiale SpA (9)
-

Spondylitis anterior of posterior: beenmergoedeem, ≥ 3 vertebrale hoek laesies
Vetdeposities meerdere vertebrale hoeken suggestief voor SpA, maar niet definitief
als positief benoemd
**Beiden met name op jongere leeftijd (<50 jr)

Tabel 4. Valkuilen wat betreft de MRI bevindingen van de wervelkolom
- bacteriele spondylodiscitis: afwijkingen houden zich vaak niet aan de anatomische
begrenzing van weefselstructuren (uitbreiding in aangrenzende weke delen)
- degeneratieve afwijking wervelkolom (Modic Lesions)
- discusherniatie bij M.Scheuermann
- DISH
- haemangioma
- metastasen
- technische artefacten veroorzaakt door bv spoel , plaatselijke bloedvaatjes.

Conclusie
Rőntgenonderzoek van de wervelkolom is geïndiceerd om betrokkenheid van de wervelkolom
bij SpA aan te tonen en geeft een indruk van de ernst van de ziekte. MRI brengt de
uitgebreidheid van het ontstekingsproces in beeld en ook structurele afwijkingen, maar
syndesmophyten zijn beter met rontgen of CT te zien.
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V. Screening parameters bij follow-up door de reumatoloog
V.1 Algemeen
Axiale SpA en AS in het bijzonder gaat gepaard met ziekteactiviteit, ziekteprogressie en
ziekteschade (1-3). De ziekteactiviteit kan zich beperken tot het axiale skelet, maar ook
uitbreiden naar de perifere gewrichten en entheses en zich manifesteren in extra-articulaire
verschijnselen zoals uveitis, psoriasis en colitis.
Schade in de rug uit zich in een progressieve verstijving van de wervelkolom, een vaak
voorovergebogen houding en destructieve veranderingen in gewrichten en in het bijzonder in
heupen en schouders. De uitkomst voor de individuele patiënt is momenteel nog moeilijk te
voorspellen. Zo kan de activiteit in de rug variëren van een milde sacroïliitis met wisselende
activiteit tot een snel progressieve ankylosering van de SI-gewrichten en wervelkolom. Hier
uit volgt dat behandeling van axiale SpA maatwerk is, waarbij door controle van ontstekingen
en het voorkomen van schade,het functioneren van patiënt en de kwaliteit van leven zo veel
mogelijk behouden wordt.
Specifiek
- Anamnese: evaluatie klachten idem als bij eerste consult, medicatie.
- Lichamelijk onderzoek: extra-articulaire manifestaties en op indicatie intern onderzoek
(inclusief lengte, gewicht, bloeddruk, polsfrequentie).
- Reumatologisch onderzoek: occiput-muur afstand en/of tragus-muur afstand, cervicale
rotatie, maximale ademexcursie, lateroflexie lumbale wervelkolom,gemodificeerde
Schober index, aantal ontstoken gewrichten en pijnlijke entheses.
- Laboratoriumonderzoek: BSE en/of CRP en op indicatie bloedbeeld, leverenzymen,
serum creatinine en op indicatie urinesediment en eiwit.
- Voor de meting van de ziekteactiviteit wordt geadviseerd de BASDAI (4) of de ASDAS
(9) en voor meting van de functie de BASFI (5) te gebruiken. Aan het einde van dit
hoofdstuk staan de vragenlijsten van de BASDAI en de BASFI en de berekening en
interpretatie van de BASDAI en ASDAS.
- Radiologie: Röntgenfoto’s van cervicale en lumbale wervelkolom en bekken en bij
langdurige klachten ook röntgenfoto’s van de aangedane perifere gewrichten. Een
röntgenfoto van de thoracale wervelkolom is minder geschikt voor het beoordelen van
syndesmofyten maar is nuttig bij verdenking op (osteoporotische) wervelinzakkingen.
- ECG: op indicatie.
- DEXA-scan (6,7) lumbale wervelkolom en femur bij langer bestaande AS zonder
substantiële syndesmofytvorming, of DEXA-scan femur bij uitgebreide syndesmofyten.
In dit kader is ook vitamine-D bepaling van belang.
Advies met betrekking tot poliklinische controles
De poliklinische controle is afhankelijk van de patiënt, de ziekteactiviteit en de
ziekteprogressie waarbij de controlefrequentie zo kan variëren van 1 tot 4 maal per jaar. Een
patiënt dient altijd door de reumatoloog gecontroleerd te worden bij het gebruik van
DMARD’s en biologicals.
De behandeling van axiale SpA maatwerk maar om toch een idee te geven hoe vaak
onderzoeken gedaan worden is aan leden van de werkgroep gevraagd hoe vaak zij –in de
dagelijkse praktijk- minimaal bepaalde onderzoeken doen bij een patiënt met axiale SpA met
een aanhoudend lage ziekteactiviteit met weinig klachten. Een ASDAS of BASDAI werd bij
elk consult herhaald of minimaal eenmaal per jaar verricht. Indien de patiënt biologicals krijgt
toegediend worden controles aangepast (zie H VI.2.3).
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Bij elk bezoek werd genoteerd of er sprake was (geweest) van artritis of extra-articulaire
verschijnselen in de periode sinds het laatste consult. De BASFI werd minimaal eenmaal per
twee jaar gedaan. Bloeddruk en CRP of BSE werd minimaal eenmaal per jaar gedaan.
Lichamelijk onderzoek van de wervelkolom werd minimaal om het jaar gedaan en genoteerd.
Röntgenfoto’s van bekken en rug werden op basis van het klinisch beloop herhaald of
gemiddeld eenmaal per zes jaar (maar niet vaker dan eenmaal per twee jaar) .
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BASFI (numerical rating scale)
Kruis een blokje aan om aan te geven in welke mate
10 u in staat was de onderstaande
activiteiten uit te voeren gedurende de laatste week b.v.
1. Uw kousen of panty’s aantrekken zonder hulp of hulpmiddelen (b.v. kousentrekker)
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

gemakkelijk

10
onmogelijk

2. Vanuit de heup naar voren buigen om zonder hulp een pen van de grond te rapen.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

gemakkelijk

10
onmogelijk

3. Aan een hoge plank kunnen zonder hulp of hulpmiddelen (b.v. helpende hand).
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

gemakkelijk

10
onmogelijk

4. Rechtkomen uit een eetkamerstoel zonder armleuning, zonder uw handen of andere
hulp te gebruiken.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

gemakkelijk

10
onmogelijk

5. Zonder hulp van de grond komen als u op uw rug ligt.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

gemakkelijk

10
onmogelijk

6. Gedurende 10 minuten zonder steun blijven staan zonder ongemakken.
0
gemakkelijk

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
onmogelijk
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7. Een trap van 12-15 treden opgaan zonder een leuning of wandelstok of dergelijke te
gebruiken. Eén voet op elke trede.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

gemakkelijk

10
onmogelijk

8. Over uw schouder kijken zonder uw lichaam te draaien.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

gemakkelijk

10
onmogelijk

9. Fysiek zware activiteiten uitvoeren (b.v. fysiotherapie oefeningen, tuinieren of sport).
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

gemakkelijk

10
onmogelijk

10. Een volledige dagtaak thuis of op het werk uitvoeren.
0

1

2

3

4

5

6

7

gemakkelijk

8

9

10
onmogelijk

V.2 Berekening ziektactiviteitsparameters (BASDAI, ASDAS)
Berekening van de Bath Ankylosing SpondylitisDisease Index (BASDAI)
Voor het uitrekenen van de BASDAI berekent men het gemiddelde van de scores op de
vragen, waarbij het gemiddelde van de scores op vraag 5 en 6 als één score meetelt:
BASDAI= (score vraag één+ score vraag twee+ score vraag drie+ score vraag vier+ (score
vraag vijf +score vraag zes/2))/5. De uikomst van de BASDAI is tussen 0 en 10.
In de literatuur wordt een waarde van de BASDAI > 4 vaak genomen als een teken van
actieve ziekte waarbij een 50% daling van de BASDAI of een absolute verbetering van 2
punten van de BASDAI wordt gezien als een goede reactie op therapie.
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DISEASE ACTIVITY INDEX (BASDAI)
BASDAI (numerical rating scale)
Kruis s.v.p. het blokje aan dat uw antwoord het best weergeeft, b.v.
Alle vragen hebben betrekking op de voorafgaande week.

10

1. Hoe moe was u?
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

niet

10
heel erg

2. Hoeveel pijn in de nek, rug of heup had u als gevolg van de ziekte van Bechterew?
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

geen

10
zeer veel

3. Hoeveel pijn en zwelling had u in andere gewrichten dan de nek, rug en heupen?
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

geen

10
zeer veel

4. Hoeveel last had u van plaatsen op uw lichaam die gevoelig zijn bij aanraken of druk?
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

geen

10
zeer veel

5. Hoeveel last had u van ochtendstijfheid vanaf het moment dat u opstond?
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

geen

10
zeer veel

6. Hoe lang duurde de ochtendstijfheid vanaf het moment dat u opstond?
0
0 uur

1

2

3

4

5
1 uur

6

7

8

9

10
2 of meer
uren
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Berekening van de Ankylosing Spondylitis DiseaseActivity Score (ASDAS)
Voor het berekenen van de ASDAS worden antwoorden van vragen aan de patiënt
gecombineerd met het resultaat van de meting van het C-reactief eiwit (CRP) of
bezinking (BSE).
Parameters van de ASDAS:
1) Rugpijn (BASDAI vraag 2)
2) Globale ziekteactiviteit inschatting doorpatiënt (“patientglobalassessment”)
3) Pijn en zwelling perifere gewrichten (BASDAI vraag 3 )
4) Duur ochtendstijfheid (BASDAI vraag 6)
5) C-reactief eiwit (CRP) in mg/liter (of BSE).
Rugpijn, “global assessment” door patiënt, duur van ochtendstijfheid en mate van pijn en
zwelling van perifere gewrichten worden gemeten op een Visual Analogue Scale (VAS) (0-10
cm) of een numerieke schaal (0-10).De score van “patient global assessment” gedurende de
afgelopen week wordt apart van de BASDAI afgenomen.
Formules:
ASDAS CRP
= 0,12 x rugpijn + 0,06 x duur ochtendstijfheid + 0,11 x patient global assessment + 0,07 x
perifere pijn/zwelling + 0,58 x Ln(CRP+1)
ASDAS BSE
= 0,08 × rugpijn + 0,07 × duur ochtendstijfheid + 0,11 × patient global assessment + 0,09 ×
perifere pijn/zwelling + 0,29 × √ (BSE)
ASDAS > 2,1 duidt op actieve ziekte. Op de internetpagina van de ASAS is een
rekenmachine beschikbaar voor het uitrekenen van de ASDAS (1). In figuur 2 staan de
afkapwaarden voor het meten van verbetering met de ASDAS.
Figuur1: Afkapwaarden ASDASvan de ziekteactiviteit(zie link ASAS-website 1).

Figuur 2: Afkapwaarden voor meten van verbeteringen met ASDAS
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V.3 Rol beeldvorming bij follow-up
De progressie van röntgenafwijkingen van SI-gewrichten en de wervelkolom bij AS verloopt
zeer langzaam (1-5). Herhaling van röntgenonderzoek van de SI-gewrichten en/of van de
wervelkolom om de diagnose vast te stellen en de progressie van de ziekte te beoordelen is in
het algemeen pas zinvol na 2-4 jaar.
Bij klinische studies wordt gebruik gemaakt van de modified Stoke Ankylosing Spondylitis
Spinal Score (mSASSS) waarbij alleen de laterale opname van de cervicale en lumbale
wervelkolom worden gescoord (6). Bij gebruik van de AP opname zoals bij de BASRI
wervelkolom score (7,8) kunnen ook afwijkingen van de facetgewrichten worden gezien.
Voor de individuele patient in de dagelijkse praktijk is een laterale opname van de cervicale
en lumbale wervelkolomopname wel zinvol. De beoordeling van afwijkingen van de thoracale
wervelkolom wordt bemoeilijkt door de anatomie van de borstkas en overprojectie van
longweefsel en wordt dan ook bij bovengenoemde scores niet meegenomen.
MRI onderzoek ter beoordeling van de mate van ontstekingsactiviteit in de wervelkolom kan
op indicatie bij de individuele patient soms van waarde zijn maar is voor de dagelijkse
praktijk niet zinvol (9).
Conclusie. Röntgenfoto’s van bekken en wervelkolom (CWK en LWK) worden op basis van
het klinisch beloop herhaald of gemiddeld eenmaal per zes jaar (maar niet vaker dan eenmaal
per twee jaar) .
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V.4 Monitoring van cardiovasculaire comorbiditeit bij AS
Gezien het verhoogde cardiovasculaire risico bij patienten met AS wordt een jaarlijkse risicoinschatting van de AS patienten geadviseerd (o.a. controle van bloeddruk en lipidenprofiel
(totaal cholesterol, HDL- en LDL cholesterol en triglyceriden) conform de EULAR Richtlijn
(1). Medicamenteuze behandeling van een verhoogde bloeddruk en/of een verhoogd
cholesterol is alleen geïndiceerd als het 10 jaarsrisico op cardiovasculaire mortaliteit of
morbiditeit meer is dan 20%. Dit risico wordt bepaald aan de hand van leeftijd, geslacht, al
dan niet roken, systolische bloeddruk, totaal cholesterol/ HDL-cholesterol ratio (tabel 3, blz
29 uit de Multidisciplinaire richtlijn cardiovasculair risicomanagement (CV-RM)). Lokaal zal
moeten bepaald moeten worden wie de rol op zich neemt voor CV-RM, bijvoorbeeld de
huisarts.
De streefwaarde voor de bloeddruk is een systolische bloeddruk < 140 mmHg en de
streefwaarde bij cholesterolverlagende therapie is een LDL-cholesterol van < 2,5 mmol/L
Een routinematig ECG en/of echocardiografie wordt niet aanbevolen.
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VI

Behandeling

Algemeen
Onderscheid kan worden gemaakt tussen:
- niet medicamenteuze therapie, met name bestaande uit oefentherapie en de mogelijkheid
tot operatieve interventies, zoals het plaatsen van gewrichtsprotheses en columnotomie
- medicamenteuze therapie: NSAID’s en selectieve COX-2-remmers (COXIB’s), disease
modifying antireumatic drugs (DMARD’s), biologicals zoals TNF-α-blokkers en
bisfosfonaten.
Behandeling van enthesitis, perifere artritis extra-articulaire manifestaties en osteoporose
worden apart besproken.
VI.1 Niet medicamenteuze therapie.
Doorverwijzing naar andere paramedische behandelaars en andere specialismen:
- Reumaverpleegkundige: voorlichting en leefstijladviezen
- Oefentherapie: bij voorkeur Mensendieck/Cesar therapeut of in AS gespecialiseerde
fysiotherapeut en naar groepsoefentherapie.
- Orthopedische chirurgie: bij zeer ernstige flexiehouding en gewrichtsaantasting
VI.1.1. Fysiotherapie/Oefentherapie
(door drs S.F.M. van Weely, gezondheidswetenschapper en fysiotherapeut, Reade,
Amsterdam)
De hoeksteen van niet-medicamenteuze behandeling van axiale SpA patiënten is
oefentherapie en patiënt educatie (1). Gunstige, maar matige effecten van oefentherapie zijn
aangetoond in diverse gerandomiseerde onderzoeken (2,3). Een oefenprogramma thuis is
beter dan geen interventie. Gesuperviseerde groepsoefentherapie is het meest effectief en
heeft de voorkeur boven een individueel thuisoefenprogramma (1-3). Tot slot is de combinatie
van kuurbehandeling en groepsoefentherapie gunstiger dan alleen groepsoefentherapie (2).
Wel moet benadrukt worden dat het in deze studies om kleine patiënten aantallen, heterogene
interventies en uitkomstmaten gaat. Andere vormen van fysiotherapie zijn tot nog toe niet of
zeer beperkt onderzocht in gerandomiseerde trials (2).
Manuele therapie wordt niet aanbevolen bij axiale SpA gezien het matig effect hiervan op
ankylosering en het verhoogde risico op fracturen van de osteoporotische wervelkolom. De
Vereniging voor manuele therapie raadt deze behandeling zelfs af bij axiale SpA.
Het is bekend dat AS patiënten een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en een verminderd
cardiorespiratoir vermogen hebben (4,5). Om het risico op HVZ te verlagen zou
cardiorespiratoire training een standaard onderdeel moeten zijn binnen interventies met
oefentherapie (5).
Veel mensen bewegen te weinig en voldoen niet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen
(7). Ook axiale SpA patiënten halen deze minimale beweegnorm vaak niet. Fysiotherapie zou
zich dan ook moeten richten op het coachen van patiënten naar een actievere en gezondere
levensstijl (5,8).
Bij het aanbieden van oefentherapie aan axiale SpA patiënten moet in de toekomst een
belangrijke kwaliteitsslag worden gemaakt. De oefenprogramma’s zijn vaak matig
beschreven. Ook voldoen programma’s vaak niet aan de algemene aanbevelingen voor het
vergroten van bijvoorbeeld aerobe capaciteit, spierkracht en flexibiliteit (6). Toekomstig
onderzoek zou zich dan ook moeten richten op het vaststellen van de optimale vorm,
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frequentie, duur, intensiteit, lengte en therapietrouw van oefenprogramma’s (2).
Oefenprogramma’s die worden ontworpen en aangeboden moeten op het individu zijn
aangepast en het regelmatig (thuis)oefenen faciliteren.
Voor de klinische praktijk wordt aanbevolen patiënten na het stellen van de diagnose axiale
SpA eerst te verwijzen naar een fysiotherapeut of oefentherapeut (Cesar/Mensendieck) voor
het aanleren van een individueel oefenprogramma alvorens te starten met
(groeps)oefentherapie (expert opinion). In een later stadium is verwijzing naar groepstherapie
aan te bevelen. Het heeft de voorkeur naar een therapeut te verwijzen met specifieke kennis
van en ervaring met deze ziekte. Naast het aanleren van een op het individu aangepast
oefenprogramma kan er in de individuele behandeling aandacht zijn voor het bevorderen van
een actieve leefstijl en voorlichting over het omgaan met axiale SpA in het dagelijks leven.
De therapeut geeft ook advies over de activiteiten na de individuele behandeling, zoals
oefentherapie in een groep en/of sport.
Patiënten kunnen opnieuw voor individuele oefentherapie worden verwezen bij bijvoorbeeld
persisterende klachten en (dreigende) functionele beperkingen. Bij complexere problematiek,
kan er een multidisciplinair behandeltraject te worden ingezet met onder andere een
revalidatiearts en andere paramedici of een kuurbehandeling. Kuuroorden kunnen met name
wel zinvol zijn bij klassieke vormen van AS met persisterende klachten en progressieve
verstijving (9).
Samenvattend wordt aanbevolen na het stellen van de diagnose axiale SpA de patiënt te
verwijzen voor individuele oefentherapie bij een gespecialiseerde therapeut en daarna voor
langdurige groepsoefentherapie.
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VI.2 Operatieve ingrepen bij SpA
(door Prof. Dr. B.J. van Royen, orthopaedisch chirurg VUMC, Amsterdam)
Axiale SpA, met name AS, kan gepaard gaan met progressieve ankylosering en kyfosering
van de wervelkolom en of secundaire artrose van de grote gewrichten. Met name de heupen
en knieën, maar ook de schouder gewrichten tonen vaak tekenen van secundaire artrose. De
deformiteit van de wervelkolom en of secundaire artrose van de grote gewrichten kunnen
zodanig invaliderend zijn dat chirurgische interventie overwogen wordt.
Een totale heup arthroplastiek (THA) of totale knie arthroplastiek (TKA) kan overwogen
worden bij patiënten met invaliderende en moeilijk behandelbare pijnklachten in combinatie
met radiologische kenmerken van structurele gewrichtsdestructie onafhankelijk van de leeftijd
(1-3). De beste evidence is level 3, voortkomend uit prospectieve cohort studies bij patiënten
met AS waarbij goed herstel van pijn en functie wordt aangetoond na THA en TKA (1-3). De
kans op revisie van de THA is afhankelijk van leeftijd en geslacht, echter deze is niet hoger in
vergelijking tot primaire artrose (4).
Heterotopische periarticulaire ossificaties lijken niet vaker voor te komen bij patiënten met
AS (5) in vergelijking tot primaire artrose en zijn afhankelijk van de chirurgische techniek en
eventueel profylactische gebruik van NSAID’s.
Wervelkolomoperaties worden verricht bij vele indicaties zoals een invaliderende
thoracolumbale kyfose, verlies van de blikveld, wervelkolom fracturen, pijnlijke
pseudoarthrose van de wervelkolom, ook wel Andersson laesie, of zelden cauda equina
syndroom. Een corrigerende extenderende lumbale osteotomie van de wervelkolom kan
worden verricht ter correctie van balans en blikveld (6). De gesloten wigosteotomie is thans
de meest toegepaste techniek met zeer goede resultaten (7). Een cervicale osteotomie wordt
alleen gedaan bij ernstige cervicale kyfose en een zogenaamde ‘chin on chest deformity (8).
Een patiënt met een gering trauma en pijn in de wervelkolom heeft een wervelfractuur tot het
tegendeel bewezen is. Stabilisatie en instrumentatie is geïndiceerd bij acute fracturen en bij
pseudo-artrose of Anderssonlaesie (9,10).
Bij patiënten met zowel een invaliderende thoracolumbale kyfose als een ernstige secundaire
coxartrose als gevolg van AS wordt geadviseerd unilaterale of bilaterale THA voorafgaand
aan de wervelkolomoperatie te verrichten.
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VI. 2 Medicamenteuze therapie
VI.2.1 NSAID’s en COXIB’s
VI.2.2 DMARD’s
VI.2.3 Biologicals
VI.2.1. NSAID’s en COXIB’s
Niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) behoren tot de
standaardbehandeling van axiale SpA en bestrijden effectief de pijn en (ochtend)stijfheid (1).
Het is van belang deze middelen in een frequente, anti-inflammatoire, dosering te gebruiken.
NSAID’s (en COXIB’s) zijn effectief bij zowel de axiale als perifere SpA. Een van de eerste
bij de AS toegepaste NSAID’s was fenylbutazon, een middel dat zeer effectief bleek te zijn
(2,3). In het algemeen wordt geadviseerd om fenylbutazon terughoudend te gebruiken gezien
de ernstige maar weinig voorkomende bijwerking van beenmergdepressie (4). De effectiviteit
van de NSAID’s ontloopt elkaar niet veel en de effectiviteit van de COXIB’s celecoxib en
etoricoxib is vergelijkbaar met die van NSAID’s.
Chronisch versus ”zo nodig” gebruik
In een twee jaar durend onderzoek werd continue gedoseerde celecoxib vergeleken met “zo
nodig” gebruik bij 215 patiënten met AS met als doel het effect op de radiologische progressie
te onderzoeken (5). Celecoxib kon, bij ineffectiviteit of bijwerkingen, vervangen worden door
een NSAID. Röntgenfoto’s waren beschikbaar bij 76 van de 111 patiënten in de “continue”
groep versus 74 van de 104 patiënten in de “zo nodig” groep. Het verschil in radiologische
progressie na twee jaar behandeling was 1,1 op de gemodificeerde “Stoke Ankylosing
Spondylitis Spine Score” (mSASS score, een schaal die loopt van 0 tot 72). Een post-hoc
analyse van dit onderzoek liet zien dat de vermindering van de radiologische progressie
nagenoeg alleen duidelijk was bij patiënten met verhoogde (tijdsgemiddelde) waarden van
CRP, BSE, ASDAS CRP/BSE in vergelijking tot patiënten met lage/normale waarden (6). In
een ander onderzoek bij 164 patiënten met een axiale SpA, bleken patiënten met een hoger
NSAID gebruik (gedefinieerd als meer dan 50% van de follow-up periode een NSAID dosis
equivalent aan 150 mg diclofenac/dag) een 85% kleinere kans te hebben op een significante
radiografische verslechtering (mSASSS> 2) (7).Dit effect was het meeste uitgesproken bij
patiënten met op baseline syndesmofyten en een verhoogd CRP. Al met al suggereert de
huidige literatuur dat chronisch gebruik van NSAIDs/COXIB’st.ov. ‘zo nodig” gebruik de
radiografische progressie meer vertraagt bij patiënten met verhoogde inflammatieparameters.
Te overwegen valt om bij deze groep patiënten, ook bij het ontbreken van pijn en stijfheid,
chronisch gebruik van COXIB’s en/of NSAIDs te adviseren in plaats van “zo nodig” (8,9).
Gebruik bij AS met inflammatoir darmlijden
Bij AS is van belang dat 5 tot 10% van de patiënten een symptomatisch inflammatoir
darmlijden (IBD) hebben wat mogelijk verergerd kan worden door NSAID’s. In een review
wordt dan ook geadviseerd om NSAID’s bij deze patiënten te vermijden of alleen
intermitterend in lage doseringen te gebruiken (10). Data of, en in welke mate, dit ook geldt
voor COXIB’s is nog beperkt. Een dubbelblinde placebo-gecontroleerde studie bij 222 IBD
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patiënten, waarbij de patiënten gedurende twee weken met celecoxib werden behandeld liet
geen toename van exacerbaties zien (11). Een dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie
met etoricoxib gedurende drie maanden bij 146 IBD-patiënten, liet in de etoricoxib een
exacerbatie percentage zien van 11% wat niet verschilde van de placebogroep (12).
Daarentegen komt uit andere literatuurgegevens naar voren dat COXIB’s, net als NSAID’s,
wel vaker tot een exacerbatie van de IBD kunnen leiden (13-15). In verband met de
tegenstrijdige literatuurgegevens wordt geadviseerd het beleid met betrekking tot de NSAID´s
en COXIB´s bij AS patiënten met een actieve of ernstige IBD af te stemmen met de MDLarts.
NSAID’s, COXIB’s en risicofactoren
Bij het voorschrijven van NSAID’s moet eerst nagegaan worden of er een verhoogd gastrointestinaal risico is en als dit niet het geval is dan verdient een conventioneel NSAID de
voorkeur. Als er wel een verhoogd risico is dan is gastroprotectie aangewezen. Als een patiënt
daarnaast geen verhoogd cardiovasculair risico heeft dan zijn de mogelijkheden een NSAID
in combinatie met een protonpompremmer dan wel misoprostol (in een dosering van 800
ug/dag!) of een COXIB.
Er zijn echter toenemende aanwijzingen dat COXIB’s leiden tot een verhoogd cardiovasculair
risico wat een klasseneffect lijkt te zijn. Uit een groot observationeel onderzoek alsmede een
meta-analyse kwam naar voren dat de meeste NSAID’s ook gepaard gaan met een verhoogd
cardiovasculair risico (16-18). Naproxen lijkt minder cardiovasculaire complicaties te geven
dan andere NSAID’s c.q. COXIB’s, maar de bewijsvoering hiervoor is niet geheel
eensluidend (19).COXIB’s zijn gecontraindiceerd bij patiënten met aangetoonde hart- en
vaatziekten (HVZ). Tevens is voorzichtigheid geboden bij risicofactoren voor HVZ, zoals
hypertensie, hyperlipidemie, diabetes en roken. In het kader hiervan is het van belang dat er
toenemende aanwijzingen komen, dat AS patiënten, net als patiënten met reumatoïde artritis,
ook een verhoogd cardiovasculair risico hebben (20).Bij een aangetoonde HVZ vervalt in
Europa (en dus ook Nederland) de mogelijkheid van een COXIB en is men dus aangewezen
op een NSAID gecombineerd met gastroprotectie. Naar aanleiding van nieuwe data heeft de
European Medicines Association (EMA) besloten dat nu ook diclofenac gecontraindiceerd is
bij doorgemaakte HVZ (21).
Conclusie
NSAID’s/COXIBs zijn een onmisbaar onderdeel van de behandeling van axSpA en het is van
belang deze middelen frequent in een voldoende hoge, anti-inflammatoire, dosering te
gebruiken. Mogelijk hebben deze middelen een vertragend effect op de radiologische
progressie maar dit is nog niet geheel duidelijk. Bij een aangetoonde HVZ of aanwijzingen
voor een actieve IBD wordt terughoudendheid geadviseerd met het gebruik van zowel
NSAID’s als COXIB’s. De gastro-intestinale complicaties kunnen aanzienlijk gereduceerd
worden door het gebruik van COXIB’s of klassieke NSAID’s met een protonpompremmer.
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VI.2.2 DMARD’s
Het effect van de langwerkende antireumatica, de Disease Modifying Antireumatic Drugs,
(DMARD’s) is slechts in een beperkt aantal placebo-gecontroleerde studies bij axiale SpA,
met name AS, onderzocht.
In geval van perifere SpA zijn, naast NSAIDs en intra-articulaire injecties, een aantal
DMARD’s effectief zoals salazopyrine, methotrexaat en leflunomide. Bij enthesitis volstaat
meestal NSAID’s in combinatie met algemen adviezen (fysiotherapie, rust, evt. spalkjes of
zooltjes bij achillodynie en fasciitis plantaris) en eventueel lokale corticosteroidinjecties.
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DMARD’s zijn over het algemeen niet werkzaam bij enthesitis maar TNF-blokkers wel.
Sulfasalazine
Verscheidene studies tonen aan dat sulfasalazine (SSZ), in een dosering van 2 tot 3 gram per
dag, effectief is bij AS met perifere artritis (1-4). Een effect op de ochtendstijfheid en
ontstekingen in de wervelkolom kon niet worden aangetoond. In een head-to-head
vergelijking tussen SSZ en etanercept bij AS patienten met perifere artritis was etanercept
effectiever dan SSZ (5). Geconcludeerd kan worden dat SSZ een plaats heeft in de
behandeling van AS met perifere artritis.
Methotrexaat
Methotrexaat (MTX) behandeling is nauwelijks onderzocht bij AS. Enkele kleine studies (79, 12) met lage doseringen MTX (7,5 mg oraal per week) tonen geen effectiviteit. Een dosis
tot 15 mg per week, leidde tot een daling van de BSE en afname van de perifere artritis bij
53% van de 34 patiënten (6,7).
Leflunomide is onderzocht bij AS in een dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie,
waarbij geen duidelijke afname van de ziekte-activiteit werd waargenomen met een dosering
van 20 mg eenmaal daags (8). In een kleine open studie werd slechts enige afname van de
perifere artritis beschreven (9).
Combinatietherapie
Tot op heden zijn slechts enkele ongecontroleerde studies bekend waarbij het effect van
combinatietherapie bij AS is onderzocht (10,11).
De combinatie infliximab met methotrexaat in een dosering van 10 mg/week zou minder
enthesitis geven op het MRI-beeld en een andere kleine studie suggereert eveneens een gering
additioneel effect op de ziekteactiviteit van MTX 7,5 mg/week naast infliximab (12-14).
Andere DMARD’s
Van mesalazine, 5-acetylsalicylzuur (5-ASA), is aangetoond dat er geen verbetering optrad
maar wel frequent gastro-intestinale bezwaren voor kwamen (15).
Azathioprine, cyclofosfamide en cyclosporine tonen geen verbetering bij AS.
Van thalidomide zijn enkele kleine studies beschreven die soms een gunstig effect tonen maar
het nadeel van dit medicament is het veelvuldig optreden van bijwerkingen, zoals
neuropathieën (16,17).
Corticosteroïden
Toediening van corticosteroïden systemisch of oraal heeft geen effect op AS. Intra-articulaire
injecties met corticosteroïden zijn echter wel effectief in het geval van een perifere artritis.
Corticosteroidinjecties van de sacroiliacaal gewrichten bij sacroiliitis zijn in enkele studies
effectief gebleken maar de resultaten in andere studies laten geen verbetering zien (18,19).
Lokale corticosteroidinjecties hebben volgens de expert opinion een belanrijke rol bij de
behandeling van perifere artritis bij SpA en evt ook bij enthesitis. .

VI.2.3 Biologicals
Afzonderlijk zullen worden besproken de indicatie voor biologicals bij
- AS
- niet- radiologische axiale SpA
- enthesitis
- perifere SpA
- extra-articulaire manifestaties
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Indicatie biological bij axiale SpA
De behandeling met biologicals, met name van de blokkade van het ontstekingseiwit tumor
necrosis factor alfa (TNF-α), blijkt zeer effectief bij AS (20,21), maar het effect van de
overige biologicals is tot nu toe minder goed en/of onvoldoende onderzocht in deze groep
patienten (22).
De TNF alfa blokkers kunnen in combinatie met NSAID’s worden voorgeschreven maar
zonder methotrexaat (zie hier boven:combinatietherapie). Het percentage patienten met een
goede klinische repons ligt in de trials op ongeveer 60%. Trials met TNF blokkers tonen
verbetering wat betreft BASDAI, BASFI, patient global VAS, SF-36, mobiliteit rug, perifere
artritis, enthesitis, acute fase reactie en hemoglobine (22). TNF blokkers lijken het meest
effectief bij een jonge leeftijd, korte ziekteduur, lage BASFI en een verhoogd CRP (23-26).
Axiale manifestaties, perifere artritis en enthesitis reageren over het algemeen goed op de
TNF-blokkers. Naast de klinische verbetering neemt ook het onstekingsbeeld op de MRI van
de SI-gewrichten en wervelkolom af (27-30). Daarnaast wordt bij een groot aantal patienten
een toename van botmineraaldichtheid geconstateerd (22).
Tot op heden ontbreekt echter het bewijs dat radiologische progressie met deze TNF-αblokkerende middelen wordt tegengegaan (31-33).
Indicatie voor het starten van anti-TNF-α bij AS (34, 65)
Aanbevelingen:
1.Actieve ziekte bij een patiënt met de diagnose axiale SpA, type AS, die voldoet aan de
gemodificeerde New York criteria. Actieve ziekte wordt gedefinieerd als: een BASDAI-score
> 4 (0-10) of een of ASDAS > 2,1 plus de mening van de behandelende reumatoloog dat
anti-TNF-behandeling moet worden gestart, nadat de standaardtherapie heeft gefaald.
2. Indien een patiënt gedurende tenminste 8-12 weken is behandeld met adequate
fysiotherapie/hydrotherapie en voorlichting in combinatie met de maximale (of maximaal
getolereerde) anti-inflammatoire dosis van tenminste 2 NSAID’s en desondanks klachten
houdt is er sprake van falen van de standaardtherapie. Een kortere periode mag worden
aangehouden indien deze therapie niet goed wordt verdragen, er toxiciteit optreedt of er
contra-indicaties zijn of bij objectieve maten van hoge ziekteactiviteit.
3. Bij alleen axiale manifestaties is er geen voorbehandeling met een DMARD noodzakelijk.
4. Ter beoordeling van de response wordt 3 maanden na het starten van de behandeling en
daarna minimaal om de 6 maanden de ziekteactiviteit beoordeeld (BASDAI of ASDAS).
Response wordt gedefinieerd als BASDAI 50% relatieve verandering of een absolute daling
van 2 eenheden (schaal 0-10) of ASDAS verbetering van > 1,1 (of totaalscore ASDAS < 1,3).
5. Daarnaast moet de reumatoloog bepalen of continuering al dan niet zinvol is. De
beoordeling door de reumatoloog is gebaseerd op de gegevens van anamnese en lichamelijk
onderzoek, BSE en/of CRP

Indicatie voor het starten van anti-TNF-α bij patienten met niet-radiologische axiale
SpA
Patienten met niet-radiologische axiale SpA die niet aan de New York criteria voldoen lijken
gunstig te reageren op TNF blokkers (24, 35, 64) maar het aantal trials is nog beperkt.
Op dit moment zijn certolizumab en adalimumab in Nederland geregistreerd voor
behandeling van niet-radiologische axiale SpA, alleen indien er objectieve tekenen zijn van
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ontsteking door verhoogd CRP en/of positieve MRI en wanneer er een inadequate respons is
op, of intolerantie voor NSAID’s. Lange termijn onderzoeken over het effect van anti-TNF- α
bij niet-radiologische SpA ontbreken echter nog. Reumatologen dienen zich er van te
vergewissen dat de MRI van het sacro-iliacaal gewricht op de juiste manier is verricht en dat
de afwijkingen voldoen aan de gangbare definitie van een afwijkende MRI passende bij
actieve sacro-iliitis.
Aanbevelingen:
6. Indicatie voor behandeling met anti-TNF bij een patiënt met de diagnose niet-radiologische
axiale SpA, wordt gevormd door een combinatie van: actieve ziekte (gedefinieerd als: een
BASDAI-score > 4 (0-10) of een of ASDAS > 2,1) plus verhoogd CRP en/of actieve sacroiliitis op MRI, plus de mening van de behandelende reumatoloog dat anti-TNF-behandeling
moet worden gestart, nadat de standaardtherapie heeft gefaald.
7. Indien een patiënt gedurende tenminste 8-12 weken is behandeld met adequate
fysiotherapie/hydrotherapie en voorlichting in combinatie met de maximale (of maximaal
getolereerde) anti-inflammatoire dosis van tenminste 2 NSAID’s en desondanks klachten
houdt is er sprake van falen van de standaardtherapie. Een kortere periode mag worden
aangehouden indien deze therapie niet goed wordt verdragen, er toxiciteit optreedt of er
contra-indicaties zijn of bij objectieve maten van een hoge ziekteactiviteit.
8. Ter beoordeling van de response wordt 3 maanden na het starten van de behandeling en
daarna minimaal om de 6 maanden de ziekteactiviteit beoordeeld (BASDAI of ASDAS).
Response wordt gedefinieerd als BASDAI 50% relatieve verandering of een absolute daling
van 2 eenheden (schaal 0-10) of ASDAS verbetering van > 1,1 (of totaalscore ASDAS < 1,3).
9. Daarnaast moet de reumatoloog bepalen of continuering al dan niet zinvol is. De
beoordeling door de reumatoloog is gebaseerd op de gegevens van anamnese en lichamelijk
onderzoek, BSE en/of CRP.
Voor de werkzaamheid van TNF-blokkers op de artritis en enthesitis wordt verwezen naar
HVI.4 en voor de extra-articulaire manifestaties, zoals uveitis, inflammatoire darmziekten
en psoriasis, wordt verwezen naar HVI.5.
Biologicals: TNF alfa blokkerende middelen
Infliximab
Het gunstige effect van infliximab is in een aantal grote placebo-gecontroleerde studies
studies bij AS aangetoond (44,45). De dosering infliximab bedraagt 5 mg/kg intraveneus en
de infusen worden gegeven op 0, 2 en 6 weken en daarna elke 6-8 weken. Er is tevens een
studie beschreven dat een dosis van 3 mg/kg eveneens effectief is (46).
Het effect van infliximab is snel merkbaar na het infuus en de verbetering treedt op wat
betreft moeheid, klachten van de wervelkolom en van de perifere gewrichten.
Het nadeel van infliximab dat er antistoffen kunnen worden gevormd bij een klein deel van de
behandelde populatie waardoor de werkzaamheid van het middel afneemt (47). Het
bijwerkingenprofiel is gunstig op de lange termijn (48).
Etanercept is eveneens effectief bij AS en wordt toegediend door middel van subcutane
injecties in een dosis van 50 mg, eenmaal per week. In diverse grote, placebo-gecontroleerde
studies werd een significante verbetering aangetoond van alle uitkomstparameters in de
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etanerceptgroep (49-51). In een directe vergelijkende studie bleek etanercept aantoonbaar
effectiever in de behandeling van AS dan sulfasalazine (52).
Het bijwerkingenprofiel is gunstig op de lange termijn en de effectiviteit kan lang aanhouden
(5 jaar) bij continuering van de medicatie (53).
Adalimumab wordt toegediend in subcutane injecties van 40 mg, eens per 2 weken.
In een groot placebo-gecontroleerde onderzoek werd de effctiveit van dit middel bevestigd,
met een goede respons van 60% binnen 12 weken na het starten van de behandeling bij AS
(54, 55).
Het nadeel van adalimumab is dat er antistoffen kunnen worden gevormd bij een klein deel
van de behandelde populatie waardoor de werkzaamheid van het middel af neemt (56). Het
bijwerkingenprofiel op de lange termijn is gunstig (57).
Voor de behandeling van non-radiografische axiale SpA met adalimumab wordt verwezen
naar de bovengenoemde tekst.
Golimumab (50 mg/ maand subcutaan) is effectief (ASDAS respons, BASDAI, BASFI) in
een placebo-gecontroleerde trial bij AS (58). Het is niet bewezen dat de dosis van 100mg/4
weken effectiever is dan 50mg/4 weken.
Certoluzimab pegol is een subcutane TNF blokker (na een oplaaddosering, 200mg/2 weken)
die effectief is bij reumatoide artritis en psoriasis. Recent is de effectiviteit angetoond bij
zowel AS als bij nr-axiale SpA in combinatie met verhoogd CRP en/of positieve MRI (66).
Bijwerkingen TNF blokkers
Tegenover het gunstige effect van de anti-TNF-α- middelen op de ziekteactiviteit staat
echter wel de verhoogde kans op infecties. Het bekende risico op het opvlammen van een
latente tuberculosebesmetting kan beperkt worden door patiënten voor de behandeling met
TNF- α -blokkerende middelen te screenen middels een Mantouxreactie of Quantiferontest en
een thoraxfoto en, indien positief, voor het starten van de TNF blokkers te behandelen met
anti-tubercolstatica volgens richtlijn.
Andere bijwerkingen van TNF-α-blokkerende behandeling zijn: hematologische afwijkingen,
het ontstaan van auto-antilichamen (moet dit hier staan? Ze zijn aangetoond niet klinisch
relevant, mi wel ivm verminderde effectiviteit) en en het optreden van
overgevoeligheidsreacties.
Een aantal studies maken melding van het ontstaan van pustolopalmoplantaris tijdens de
behandeling met TNF-α- blokkers (36,37).
Er zijn geen data voorhanden waaruit blijkt dat het risico op maligniteiten onder TNF-α
blokkade verhoogd is, behoudens de non-melanoma huidkanker (refer?), maar alertheid blijft
geboden.
Op de langere termijn met een follow up tot 8 jaar blijken TNF blokkers effectief te blijven
(38-41).
Staken van de anti-TNF-α-behandeling leidt in de meeste gevallen tot het opvlammen van de
ziekte die vervolgens weer goed reageert op het hervatten van de therapie zoals is aangetoond
met etanercept (42) en infliximab (43).
Bij (met name secundaire) ineffectiviteit kan switchen naar een andere TNF blokker zinvol
zijn. Het lijkt hierbij verschil te maken of de eerste TNF blokker wordt gestopt vanwege
bijwerkingen of vanwege ineffectiviteit ten gevolge van antistoffen tegen het middel (2).
Overige biologicals: (niet geregistreerde) voor axiale SpA
Anakinra, rituximab, abatacept, tocilizumab, secukinumab
Er zijn tot op heden slechts een beperkt aantal studies verricht met deze middelen.
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Anakinra (59,60) en rituximab (61) hebben in pilotstudies geen bewezen klinisch effect
getoond bij anti-TNF naïeve patiënten, maar niet bij patiënten die reeds gefaald hebben op
anti-TNF.
Abatacept (62,63) en tocilizumab toonden geen duidelijk effect op de ziekteactiviteit.
Anti-IL17a (secukinumab) laat echter in een fase 2 studie een significante verbetering zien
van de ASAS20 response (22).
Conclusie axiale SpA
DMARD’s zijn niet effectief op de axiale manifestaties van AS. Bij perifere SpA zijn
NSAID’s en eventuele lokale injecties met corticosteroïden goede werkzaam en bij
onvoldoende respons is sulfasalazine effectief in een dosis van 2000 tot 3000 mg voor artritis.
Bij onvoldoende effect van NSAID’s en hoge ziekteactiviteit kan bij axiale AS worden
gestart met de TNF-α-blokkerende middelen. Met name infliximab, etanercept, adalimumab,
golimumab en certolizumab hebben een gunstig effect bij AS.
Bij niet-radiologische axSpA is een aantal studies over de effectiviteit voorhanden en ook in
deze categorie patiënten hebben de TNF blokkers een gunstig effect mits wordt voldaan aan
objectieve criteria die de ziekteactiviteit weergeven (verhoogd CRP en inflammatie op de
MRI).
De werkzaamheid van infliximab, adalimumab en etanercept is ook na een aantal jaren goed.
Staken van de anti-TNF behandeling levert in de meeste gevallen een toename van de
klachten op en hervatten van de medicatie geeft opnieuw adequate respons. Bij infliximab en
adalimumab zijn antistoffen aangetoond bij een klein deel van de patiënten die de
werkzaamheid kan doen verminderen.
Het effect van switchen van een TNF blokker na falen op een middel naar een andere TNF
blokker lijkt wel effectief te zijn.
De effectiviteit van andere biologicals dan de TNF blokkers is tot nu toe onvoldoende
bewezen bij axSpA.
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VI.3. TNF blokkers bij enthesitis
Ontsteking van de aanhechting van pezen, ligamenten en gewrichtskapsels (enthesitis) is het
centrale kenmerk van spondyloartritis. Daarbij treedt ook vaak ontsteking op in de
aanliggende weefsels: pees (tendinitis), peeskoker (peritendinitis; een tenosynovitis in teen of
vinger kan het klinische beeld van een dactylitis geven), slijmbeurs (bursitis) en bot (osteitis).
(1). De meest karakteristieke perifere lokalisaties zijn de achillespees en fascia plantaris,
maar enthesitis kan bijna overal in het bewegingsapparaat ontstaan. Bij het ontstaan kunnen
behalve de inflammatoire ziekte andere intrinsieke en extrinsieke factoren ook een rol spelen.
Intrinsieke factoren kunnen zijn: voetvormafwijkingen, hypermobiliteit, overgewicht en
hogere leeftijd. Extrinsieke factoren kunnen zijn: sportbeoefening en inadequaat schoeisel.
De diagnose kan meestal gesteld worden op grond van de klachten (lokale pijn en stijfheid) en
lichamelijk onderzoek (drukpijn, rekpijn, zwelling en warmte). Voor follow-up kan gebruik
gemaakt worden van een enthesitis index, zoals de MASES. Vraag 4 van de BASDAI is
waarschijnlijk niet specifiek genoeg om het beloop van enthesitis te meten.
Indien aanvullend onderzoek nodig is, komen vooral echografie en MRI in aanmerking.
Echografie (met Power Doppler) geeft voor de dagelijkse praktijk over het algemeen
voldoende informatie en is sneller en goedkoper (2,3). Met MRI kan echter preciezer worden
vastgesteld welke structuren zijn aangedaan en dit kan van belang zijn wanneer een operatie
wordt overwogen of bij wetenschappelijk onderzoek (4). Radiografisch kan op de plaats van
de enthese een erosie of bot aangroei (bijvoorbeeld hielspoor) zichtbaar zijn, maar de therapie
wordt daar niet door bepaald.
De behandelmogelijkheden van enthesitis zijn:
Fysiotherapie. Er bestaan geen gerandomiseerde studies naar het effect van fysiotherapie op
enthesitis bij AS. 12 Weken oefentherapie bij chronische achillespees tendinopathie bij
sporters heeft een gunstig effect wat betreft pijn en functie (5).
Hulpmiddelen. Ook spalken en visco-elastische heelpads zijn onderzocht bij patiënten
zonder inflammatoire aandoening. Er zijn aanwijzingen dat een nachtspalk een gunstig effect
heeft bij chronische achilles tendinopathie en fasciitis plantaris (6). In een dubbelblinde studie
kon geen effect van heelpads worden aangetoond (5).
NSAID’s. NSAID’s worden bij sporters met chronische achillespees tendinopathie niet
aanbevolen gezien het geringe effect. Voor pijn bij AS zijn NSAID’s werkzaam, maar het
effect op enthesitis is niet specifiek onderzocht.
Lokale injectie. Corticosteroïdinjecties zijn niet effectiever dan injecties met een lokaal
anaestheticum bij achilles tendinitis en fasciitis plantaris bij mensen zonder reumatische
aandoening. Bij een inflammatoire aandoening lijkt een corticosteroïdinjectie rationeler, maar
er zijn weinig studies. Op korte termijn effect heeft een corticosteroidinjectie gunstig effect
bij hielpijn (7). Ook gaat een achillespees tendinitis vaak gepaard met een bursitis
(retrocalcaneaal 74%) en injecties hierin lijken effectief (4). De belangrijkste bijwerkingen
van corticosteroïdinjecties zijn peesruptuur en lokale atrofie (ook van vet pad onder de
calcaneus). Daarom is men terughoudend met corticosteroïdinjecties rond de achillespees.
Uiteraard moet voorkomen worden in de pees zelf te spuiten in plaats van peritendineus of in
de bursa. Bij fasciitis plantaris wordt daarom benadering van mediaal aanbevolen. Voor een
goede plaatsbepaling worden injecties rond de achillespees bij voorkeur gedaan met hulp van
echografie. In een kleine studie heeft een lokale etanerceptinjectie geen voordeel boven een
corticosteroidinjectie (8).
DMARD’s hebben, voor zover specifiek onderzocht, geen bewezen effect op enthesitis (9).
TNFα blokkers. Deze middelen hebben een gunstig effect op enthesitis, gemeten met VAS
(10) , enthesitis score (11) of MRI (12). Hoewel er ook studies zijn waarin geen verschil
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tussen TNFα blokker en placebo is gevonden wat betreft enthesitis score (13) of MRI (10).
Etanercept gaf meer reductie dan sulfasalazine van actieve inflammatoire enthesitis laesies bij
actieve axiale spondyloartritis (14). Volgens de richtlijn kan een patiënt met enthesitis en
axiale spA in aanmerking komen voor behandeling met een TNFα blokker na falen van
adequate lokale behandeling bijvoorbeeld met lokale corticosteroidinjecties..
Het effect van de verschillende operatieve behandelingen is niet goed onderzocht. Operatie
wordt dan ook pas overwogen als langdurige conservatieve behandeling heeft gefaald.
Operatie bestaat met name uit synovectomie, debridement en release.
Concluderend wordt geadviseerd bij de behandeling van enthesitis fysiotherapie en
hulpmiddelen te gebruiken en eventueel NSAID’s. Lokale corticosteroidinjecties kunnen
zinvol zijn en systemische TNFα blokkers hebben meestal een goed effect op de enthesitis.
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VI.4 TNF blokkers bij perifere artritis (Perifere Spondyloarthritis)
Perifere artritis bij SpA wordt in eerste instantie met voldoende hoog gedoseerde NSAID’s
behandeld en er kunnen intra-articulaire injecties met corticosteroiden worden gegeven.
Bij onvoldoende effect wordt daarnaast sulfasalazine aanbevolen in een dosering van 2 tot 3
gram (of de maximaal getolereerde) dosis per dag (1-4). Heeft dit na 3-4 maanden
onvoldoende effect dan kan sulfasalazine worden vervangen door een TNF-α blokker zoals
beschreven is in deze NVR- richtlijn. Er is geen verschil in effectiviteit van de huidige
TNFαblokkers op de artritis.
Indicatie voor het starten van anti-TNF-α bij axiale SpA met enthesitis of artritis
Aanbevelingen:
10. Bij perifere artritis: dient eerst behandeld te worden met een lokale corticosteroidinjectie
(indien mogelijk) en gedurende 3- 4 maanden met sulfasalazine tenminste 2 gram per dag
(tenzij er contra-indicaties zijn of de medicatie niet wordt verdragen).
11. Bij enthesitis kan behandeling met lokale corticosteroidinjectie worden overwogen.
12. Wanneer een patiënt met axiale SpA indicatie heeft voor behandeling met een TNF
blokker, dan kan de aanwezigheid van extra-axiale verschijnselen de keuze van het
specifieke preparaat beïnvloeden.
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VI.5 Biologicals bij extra-articulaire manifestaties (EAM) van axiale SpA: uveitis,
inflammatoire darmziekten, psoriasis
Uveitis
Een acute ontsteking van het regenboogvlies, uveitis anterior, komt bij 25-30% van de AS
patiënten minstens een keer in de ziekteperiode voor (1) en verdenking hierop is een
spoedindicatie voor verwijzing naar de oogarts.
De behandeling door de oogarts omvat meestal lokale therapie met oogdruppels (mydriatica
en corticosteroiden) of een enkele keer een intra-oculaire injectie met corticosteroiden. Soms
wordt bij een persisterende uveitis een behandeling met een hoge dosis orale corticosteroïden
(tot 60 mg prednison per dag) toegepast.
De meeste van de voor AS voorgeschreven geneesmiddelen hebben vaak weinig effect op de
uveitis al zijn er wel studies verschenen die beschrijven dat het gebruik van sulfasalazine de
kans op een recidief uveitis verkleint (2). De invloed van NSAID’s op uveitis anterior is niet
duidelijk. Methotrexaat en andere immunosuppressiva worden wel in de oogheelkunde
gebruikt bij een refractaire uveitis maar deze middelen hebben weinig effect op de AS zelf.
Behandeling van refractaire uveitis met TNF-α-blokkers kan zinvol zijn ( 3-7).
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De literatuur over de werkzaamheid van TNF alfa blokkers op uveitis bij AS berust
voornamelijk op retrospectieve studies (8-11). Deze studies suggereren dat adalimumab en
infliximab een groter effect hebben op de afname van de uveitis aanvallen dan etanercept,
maar dat behandeling zonder TNF alfa blokkers de grootste kans oplevert op recidiverende
acute uveitis. Een prospectieve studie over het optreden van uveitis tijdens de behandeling
van AS met adalimumab toonde een daling van het aantal aanvallen van uveitis tijdens deze
behandeling (12). Intra-oculaire injecties met infliximab zijn overigens zeer toxisch gebleken
en worden afgeraden (13). Over golimumab en de werkzaamheid op uveitis anterior zijn tot
op heden nog geen data bekend.
In Nederland worden infliximab en adalimumab vergoed in geval van een ernstige,
visusbedreigende, therapieresistente vorm van uveitis (ongeacht de diagnose AS) mits deze
door de oogarts is vastgesteld.
Inflammatoire darmziekten
Inflammatory Bowel Disease (IBD), nl de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, komen vaker
voor bij AS namelijk bij 5-10 %, dan in de gezonde bevolking. De behandeling geschiedt
primair door de Maagdarmleverarts.
In geval van IBD bij AS moet terughoudend worden opgetreden met het geven van NSAID’s
en COXIB’s omdat deze middelen de colitis kunnen verergeren (H VI.2.1.2 ).
Van de antireumatica heeft sulfasalazine een gunstig effect op M. Crohn maar geen duidelijk
effect op axiale manifestaties van AS (14, 15). De meeste andere, door de MDL-artsen
voorgeschreven, immunosuppressiva bij IBD hebben echter geen effect hebben op de
klachten van AS. Hier tegenover staat dat de meeste TNF-α-blokkers zowel voor AS als ook
op de IBD een gunstige werking hebben (15-19), behalve etanercept (20).
Adalimumab en infliximab zijn goed werkzaam bij zowel IBD als AS. De dosering
infliximab (5 mg/kg) is hetzelfde voor de indicaties actieve AS en IBD. Certolizumab is
mogelijk werkzaam bij IBD in Nederland is dit middel niet voor deze indicatie geregistreed
en wordt hiervoor niet vergoed. Golimumab is goed werkzaam bij colitis ulcerosa (ref), maar
de werkzaamheid is (nog) niet onderzocht bij M. Crohn.
Psoriasis
Psoriasis komt bij ongeveer 10% van de AS patiënten voor. De behandeling van de
huidmanifestaties wordt primair door de dermatoloog gedaan en omvat meestal lokale
therapie met corticosteroid houdende crèmes of lichttherapie (PUVA).
TNF alfa blokkers, zoals infliximab, etanercept, adalimumab en golimumab zijn goed
werkzaam op de huidlesies en nagelafwijkingen bij psoriasis en op de axiale en perifere
manifestaties van SpA, al lijkt de effectiviteit van etanercept op de huid wat minder sterk dan
van de andere middelen. In sommige gevallen kan een nieuwe manifestatie van psoriasis, nl
pustulosis palmoplantaris, optreden tijdens de behandeling met TNF blokkers (23)
Van de effectiviteit van de overige biologicals bij AS met psoriasis, zoals ustekinumab,
rituximab, abatacept en tocilizumab, zijn nog onvoldoende data beschikbaar (22).
Ustekinumab, een humaan monoclonaal antilichaam tegen het p40 deel van IL 12 en 23,
werkt echter wel goed op huidafwijkingen bij psoriasis (26).
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Tabel.1. Effectiviteit TNF alfa blokkers op extra-axiale manifestaties bij Axiale SpA.
Perifere
Uveitis
IBD colitis
IBD Crohn psoriasis
artritis/
ulcerosa
enthesitis
infliximab
+
+
+
+
+
adalimumab
+
+
+
+
+
etanercept
+
+/+
golimumab
+
?
+
?
+
certolizumab

+

?

-

+

+

Conclusie biologicals bij EAM van axiale SpA
Het is belangrijk om bij de keuze van therapeutische mogelijkheden bij AS de aanwezigheid
van extra-articulaire manifestaties te laten meewegen in de keuze.
Bij een acute uveitis kan meestal worden volstaan met lokale behandeling door de oogarts.
Mochten de aanvallen van uveitis snel recidiveren of moeilijk te couperen zijn dan valt
behandeling met TNF-α-blokkers te overwegen, zeker als er ook sprake is van hoge
ziekteactiviteit van AS. Behandeling met adalimumab of infliximab lijkt dan effectiever te
zijn dan met etanercept. Het effect van golimumab en certolizumab op uveitis is nog
onvoldoende onderzocht
Wat betreft IBD bij AS zijn NSAID’s relatief gecontraindiceerd. Behandeling met
adalimumab, infliximab, golimumab (igv colitis ulocerosa) is effectief voor zowel IBD als
AS, maar etanercept is dit niet. Certolizumab is in Nederland niet voor de indicatie IBD
geregistreerd.
In geval van psoriasis bij AS volstaat meestal lokale behandeling door de dermatoloog. In
geval van onvoldoende respons op de lokale behandeling zijn bij ernstige psoriasis TNF
blokkers zeer effectief.
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VI.6

Behandeling van osteoporose bij AS, inclusief de rol van bifosfonaten

AS kent de paradox van botnieuwvorming op plaatsen van ontsteking en de associatie van
botmassareductie met verhoogd fractuurrisico (1). Reeds vroeg in het ziektebeloop van AS is
er verlies van Bot Minerale Dichtheid (BMD) welke is geassocieerd met ontsteking en
verhoogde botresorptie (2-5). De precieze pathogenese is onduidelijk. Behandeling richt zich
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nu nog primair op afremmen van botresorptie via bifosfonaten, maar het onderzoeksveld heeft
zich inmiddels ook uitgebreid naar het effect van afremmen van ontstekingsreacties.
Afremmen botresorptie
Behandeling van osteoporose bij AS is gelijk aan die van de primaire osteoporose en bestaat
uit oefentherapie, valpreventie, calcium- en vitamine D-suppletie en bifosfonaten (6).
Onderzoek toont aan dat bifosfonaten bij AS de BMD doen toenemen (7). Of daarmee
fractuurreductie wordt verkregen, is niet onderzocht bij patiënten met AS met osteoporose.
Een eventueel nadelig effect van het gebruik van bisfosfonaten bij AS zou een toename van
de vorming van syndesmofyten kunnen zijn, maar ook dit is niet onderzocht.
Bifosfonaten remmen de botresorptie af en door de interactie ontsteking en botresorptie
wordt gedacht dat deze middelen effect kunnen hebben op de ziekte-activiteit bij AS.
Maksymowych c.s.(7) deden een gerandomiseerde, dubbelblinde studie met pamidronaat 60
mg versus 10mg versus placebo bij 84 NSAID-refractaire AS-patiënten. De ASAS 20 respons
was 60,2 %. Zij vonden significante verbetering van zowel de BASDAI als de BASFI.
In 3 open label studies werd geen duidelijke respons van bisfosfonaten op AS gevonden (810). De invloed van bisfosfonaten op de ziekte-activiteit bij AS is dus nog controversieel en
niet duidelijk.
Afremmen ontstekingsfactoren
Behandeling van AS met TNF blokkerende middelen toont in studies een afname van osteitis,
en toename van botdichtheid (11,13), maar geen verminderde syndesmofietvorming (12).
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VII

Samenvatting/aanbevelingen

H I. Rol verwijzers
Voorstel nieuwe verwijscriteria axiale SpA voor huisarts:
Chronische rugklachten (bijna dagelijks) > 3 maanden en ontstaan van de klachten < 45e
levensjaar en/of bij rugklachten in aanwezigheid van HLA-B27
Bijdragende criteria:
- inflammatoire rugklachten (zie noot)
- goede afname van de pijn binnen 48 uur op NSAID’s ,
- wisselende bilpijn,
- aanwezigheid van extra axiale manifestaties (nu of in voorgeschiedenis) zoals: perifere
artritis, dactylitis, achillespeesonsteking, inflammatoire darmziekte, psoriasis, uveitis anterior
- verhoogd CRP of BSE
- positieve familie anamnese voor SpA (psoriasis, IBD, uveitis anterior, ankyloserende
spondylitis, reactieve artritis) bij eerste of tweedegraads familieleden

Inflammatoire rugklachten (volgens ASAS):
Men spreekt van inflammatoire rugklachten > 4 van de 5 volgende kenmerken aanwezig zijn:
- ontstaan van de klachten < 40e levensjaar
- geleidelijk ontstaan
- verbetering bij bewegen
- geen verbetering in rust
- nachtelijke pijn (met verbetering na het opstaan)
H II Classificatie spondyloartitis
ASAS classificatiecriteria voor axiale SpA
≥ 3 maanden bestaande rugpijn met aanvang klachten vóór het 45ste levensjaar
Sacro-iliitis bij beeldvormend onderzoek
Of
Positieve HLA-B27 status
en
en
≥ 1 SpA-kenmerk*
≥ 2 andere SpA-kenmerken*
* SpA-kenmerken:
- Inflammatoire rugpijn
- Enthesitis (hiel)
- Acute uveïtis anterior
- Dactylitis
- Psoriasis
- Ziekte van Crohn / colitis ulcerosa
- Goede respons op NSAID’s
- Positieve familieanamnese voor SpA
- Aanwezigheid van HLA-B27
- Verhoogd C-reactief proteïne (CRP)
Voor classificatie dient de patiënt te voldoen aan de radiologische arm (sacroiliitis met > 1
SpA kenmerk) of de klinische arm (HLA-B27 positief met > 2 andere SpAkenmerken)
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Gemodificeerde New York criteria (1984) voor AS (1)
Klinische criteria:
- lage rugpijn gedurende minstens 3 maanden die verbetert met bewegen en niet door rust
- beperkte beweeglijkheid van de lumbale wervelkolom in het sagittale en frontale vlak
- verminderde thoracale ademexcursie
Radiologisch criterium:
- bilaterale sacroiliitis, graad 2-4 of unilaterale sacroiliitis, graad 3-4
Definitieve classificatie van AS wordt gesteld bij aanwezigheid van sacroiliitis unilateraal
graad 3 of 4 of bilateraal graad 2-4 en minimaal 1 klinisch criterium.

ASAS classificatiecriteria perifere SpA
Artritis of dactylitis of enthesitis
Plus >1 van de volgende SpAkenmerken:
- Psoriasis
- Inflammatoire darmziekte
- Uveitis
- Voorafgaande infectie
- HLA-B27
- Sacroiliitis

of

Plus > 2 van de volgende SpAkenmerken:
- Artritis
- Dactylitis
- Enthesitis
- Positieve familie-anamnese voor SpA
- Inflammatoire rugpijn (ooit)

Voor classificatie perifere SpA dient de patiënt te voldoen aan het ingangscriterium plus > 1
of 2 andere SpA kenmerken

H III Extra-articulaire manifestaties en comorbiditeit
Uveitis anterior
Bij 25-30% van de AS patienten, HLA-B27 geassocieerd
Sympt: unilateraal, heftige pijn oog, roodheid, fotofobie
Met spoed: behandeling door oogarts
Inflammatoire darmziekte (M Crohn of colitis ulcerosa)
Bij 5-15% van de AS patienten,
Bij afwijkend defaecatiepatroon: doorverwijzing gastro-enteroloog
Psoriasis
Bij 10-25% van de AS patienten,
Vaak SpA gecombineerd met perifere artritis
Beleid evt. afstemmen met dermatoloog
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Osteoporose
- advies om 3-5 jaar na de diagnose bij hoog risiscopatienten (man, hoge ziekteactiviteit,
verhoogd CRP, hoge BASFI en veel syndesmofietvormig) BMD te meten en X-LWK te
maken om wervelfracturen uit te sluiten.
- BMD-meting middels een dexascan van de LWK in vroeg stadium ziekte is betrouwbaar,
- bij gevorderde AS heeft BMD-meting van het femur heeft de voorkeur.
- Behandeling van osteoporose bij AS is gelijk aan die van de primaire osteoporose en
bestaat uit oefentherapie, valpreventie, calcium- en vitamine D-suppletie en eventueel
bifosfonaten, daar het effect van deze middelen is bij AS niet specifiek uitgezocht
Hart- en vaatziekten
- Het cardiovasculair risico is verhoogd bij patiënten met AS en hierom is cardiovasculair
risicomanagement (CV-RM) noodzakelijk is. Dit bestaat uit een jaarlijkse screening (en
zo nodig behandeling) van cardiovasculaire risicofactoren, zoals bloeddruk en lipiden en
een effectieve antireumatische therapie.
- Medicamenteuze behandeling van een verhoogde bloeddruk en/of een verhoogd
cholesterol is alleen geïndiceerd als het 10 jaarsrisico op cardiovasculaire mortaliteit of
morbiditeit meer is dan 20%.
- De streefwaarde voor de bloeddruk is een systolische bloeddruk < 140 mmHg en de
streefwaarde bij cholesterolverlagende therapie is een LDL-cholesterol van < 2,5 mmol/L
- Een routinematig ECG of echocardiografie is thans niet aangewezen

IV

Aanwijzingen voor de reumatoloog bij het stellen van de diagnose

Anamnese
-inflammatoire rugpijn:
-alternerende bilpijn
-goede reactie rugpijn op NSAIDs
-ochtendstijfheid
-moeheid
-inflammatoire thorax- of sternumpijn
-perifere (oligo)artritis
-dactylitis
-enthesitis en in het byzonder pijn bij de aanhechting van de Achillespezenen da fascia
plantaris (hielpijn)
-inflammatoire darmziekte (IBD)
-uveïtis anterior
-psoriasis
-hartritmestoornissen
-positieve familie anamnese voor axiale SpA, psoriasis, uveitis, reactueve artitis of IBD bij 1e
of 2e graads familieleden
Lichamelijk onderzoek
-gewicht en lengte
-polsfrequentie en bloeddruk
-hartgeruis
-psoriais van huid en nagels
- roodheid ogen en onregelmatige pupil
- beweeglijkheid lumbale wervelkolom: (gemodificeerde) Schober index, lateroflexie,
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-beweeglijkheid cervicale wervelkolom: rotaties L/R, extensie, occiput-muur afstand en /of
tragus-muur afstand
-maximale ademexcursie thorax
-beweeglijkheid schouders en heupen
-perifere artritis
-enthesitis
Laboratorium onderzoek:
-BSE en/of CRP
-HLA-B27: alleen op indicatie, dat wil zeggen bij sterke klinische verdenking en afwezigheid
van radiologische tekenen van sacroïliitis
-Bloedbeeld en in serum kreatinine, alkalische fosfatase, ALAT/ASAT op indicatie
-Urinesediment en eiwit in urine op indicatie
Radiologisch onderzoek
- X-Bekken, eventueel X-SI-gewrichten (zie*)
- bij bewegingsbeperkingen van de wervelkolom en bij sterke klinische verdenking op
spondylitis:X-thoracolumbale en X-cervicale wervelkolom om eventuele andere afwijkingen
die passen bij AS (syndesmofyten) op te sporen
- Bij sterke verdenking en negatieve rontgen: MRI SI-gewrichten (zie**):
- Bij een contra-indicatie voor MRI valt een CT-scan van de SI-gewrichten te overwegen
Aanvullend onderzoek: op indicatie ECG bij hartritmestoornis en echografie van het hart bij
klepvitium.

* Radiologische indeling sacroiliitis
Graad 0: normale sacroiliacale gewrichten.
Graad 1: dubieuze afwijkingen
Graad 2: geringe maar zeker sacroiliitis met sclerose, kleine erosie zonder
gewrichtsspleetverandering.
Graad 3: matig of uitgesproken sacroiliitis met erosieve veranderingen, subchondrale sclerose,
verwijding en vernauwing en partiële ankylosering.
Graad 4: geheel geankyloseerde sacroiliacale gewrichten.
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** ASAS criteria voor definitieve diagnose sacroiliitis bij MRI bij SpA
A: type bevindingen vereist voor definitie sacroiliiits bij MRI
- actieve inflammatoire lesies van de SI gewrichten zijn nodig voor de definitie van
“sacroiliitis bij MRI” als een van de twee beeldvorming items bij de ASAS
classificatie criteria voor axials SpA
- Beenmergoedeem (STIR) of osteitis (T1 post gadolinium) , zeer suggestief voor SpA
moet duidelijk aanwezig zijn en gelokaliseerd in de karakteristieke anatomische
gebieden (subchondraal of periarticulair beenmerg)
- Aanwezigheid van alleen synovitis, enthesitis of capsulitis zonder begeleidend
beenmergoedeem/osteitis is niet voldoende voor de definitie sacroiliitis bij MRI
- Sructurele laesies zoals vetdepositie , sclerose, erosie of benige ankylose wijzen op
doorgemaakte ontsteking, maar op dit ogenblik zonder begeleidend
beenmergoedeem/osteitis onvoldoende voor definitieve sacroiliitis bij MRI zoals
benodigd voor de ASAS classificatiecriteria voor axiale SpA.
B: hoeveelheid benodigd signaal bij MRI
- bij aanwezigheid 1 laesie per MRI snede passend bij actieve ontsteking moet de laesie
op 2 opeenvolgende sneden zichtbaar zijn.
- bij aanwezigheid meer dan 1 laesie op 1 snede is 1 snede voldoende

V.

Screeningsparameters bij follow-up

Anamnese: evaluatie klachten idem als bij eerste consult, medicatie.
Lichamelijk onderzoek:, extra-articulaire manifestaties en op indicatie intern onderzoek
(inclusief lengte, gewicht, bloeddruk, polsfrequentie).
Reumatologisch onderzoek minimaal om het jaar: occiput-muur afstand en/of tragus-muur
afstand, cervicale rotatie, maximale ademexcursie, lateroflexie LWK, gemodificeerde
Schober index, aantal ontstoken gewrichten en pijnlijke entheses.
Laboratoriumonderzoek: BSE/CRP minimaal een maal per jaar, op indicatie bloedbeeld,
leverenzymen, serum kreatinine, urinesediment en eiwit.
Radiologie: X-cervicothoracolumbale wervelkolom en bekken en bij langdurige klachten ook
de aangedane gewrichten. Herhaling kan zinvol zijn na 2-4 jaar ter beoordeling van de ernst
van de ziekte en indien dit consequenties heeft voor de behandeling.
ECG: te overwegen en bij ritme- of geleidings-stoornissen.
Vragenlijsten: BASDAI of de ASDAS (zie tabel) bij voorkeur elk consult maar minimaal
eenmaal per jaar; de BASFI eenmaal per 2 jaar herhalen.
Poliklinische controle afhankelijk van de patiënt, de ziekte-activiteit en de ziekteprogressie
en een controlefrequentie kan zo variëren van 1 tot 4 maal per jaar. Een patiënt dient altijd
door de reumatoloog gecontroleerd te worden bij het gebruik van DMARD’s en biologicals.
DEXA-scan LWK en femur: bij langer bestaande AS zonder substantiële
syndesmofytvorming (of DEXA-scan femur bij uitgebreide syndesmofytvorming): om de 3-5
jaar na diagnose bij hoog risiscopatienten (man, hoge ziekteactiviteit, verhoogd CRP, hoge
BASFI en veel syndesmofietvormig) en X-LWK te maken om wervelfracturen uit te sluiten.
Cardiovasculaire risicofactoren:
screening jaarlijks (en zo nodig behandeling) van verhoogde bloeddruk en/of een verhoogd
cholesterol is alleen geïndiceerd als het 10 jaarsrisico meer is dan 20%.
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Ankylosing Spondylitis Disease activity Score (ASDAS)
ASDAS CRP
= 0,12 x rugpijn + 0,06 duur x ochtendstijfheid + 0,11 x patient global assessment + 0,07 x
perifere pijn/zwelling + 0,58 x Ln(CRP+1)
ASDAS BSE
= 0,08 × rugpijn + 0,07 × duur ochtendstijfheid + 0,11 × patient global assessment + 0,09 ×
perifere pijn/zwelling + 0,29 × √ (BSE)

VI

Behandeling

Niet medicamenteuze therapie.
- Reumaverpleegkundige: voorlichting en leefstijladviezen
- Oefentherapie: bij voorkeur Mensendieck/Cesar therapeut of in AS gespecialiseerde
fysiotherapeut en daarna voor langdurige groepsoefentherapie.
- Orthopedische chirurgie: bij zeer ernstige flexiehouding en gewrichtsaantasting
Medicamenteuze therapie
NSAID’s en COXIB’s
NSAID’s/COXIBs zijn een onmisbaar onderdeel van de behandeling van AS en het is van
belang deze middelen frequent in een voldoende hoge, anti-inflammatoire, dosering te
gebruiken. Mogelijk hebben deze middelen een vertragend effect op de radiologische
progressie maar dit is nog niet geheel duidelijk . Bij een aangetoonde HVZ of aanwijzingen
voor een actieve IBD wordt terughoudendheid geadviseerd met het gebruik van zowel
NSAID’s als COXIB’s. De gastro-intestinale complicaties kunnen aanzienlijk gereduceerd
worden door het gebruik van COXIB’s of klassieke NSAID’s met een protonpompremmer.
DMARD’s
DMARD’s zijn niet effectief bij axiale SpA , behalve sulfasalazine dat effectief is bij perifere
SpA. Sulfasalazine in een dosering van 2000 tot 3000 mg per dag kan verbetering geven van
de perifere artritis in combinatie met NSAID’s en eventuele lokale injecties met
corticosteroïden

Biologicals bij axiale SpA
Tabel.1. Effectiviteit TNF alfa blokkers op extra-axiale manifestaties bij Axiale SpA.
Perifere
Uveitis
IBD colitis
IBD Crohn psoriasis
artritis/
ulcerosa
enthesitis
infliximab
+
+
+
+
+
adalimumab
+
+
+
+
+
etanercept
+
+/+
golimumab
+
?
+
?
+
certolizumab

+

?

-

+

+
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Indicatie voor het starten van anti-TNF-α bij AS
1.Actieve ziekte bij een patiënt met de diagnose axiale SpA, type AS, die voldoet aan de
gemodificeerde New York criteria. Actieve ziekte wordt gedefinieerd als: een BASDAI-score
> 4 (0-10) of een of ASDAS > 2,1
plus de mening van de behandelende reumatoloog dat anti-TNF-behandeling moet worden
gestart, nadat de standaardtherapie heeft gefaald.
2. Indien een patiënt gedurende tenminste 8-12 weken is behandeld met adequate
fysiotherapie/hydrotherapie en voorlichting in combinatie met de maximale (of
maximaal getolereerde) anti-inflammatoire dosis van tenminste 2 NSAID’s en
desondanks klachten houdt is er sprake van falen van de standaardtherapie. Een kortere
periode mag worden aangehouden indien deze therapie niet goed wordt verdragen, er
toxiciteit optreedt of er contra-indicaties zijn of bij objectieve maten van hoge ziekteactiviteit.
3. Bij alleen axiale manifestaties is er geen voorbehandeling met een DMARD noodzakelijk.
4. Ter beoordeling van de response wordt 3 maanden na het starten van de behandeling en
daarna minimaal om de 6 maanden de ziekteactiviteit beoordeeld (BASDAI of ASDAS).
Response wordt gedefinieerd als BASDAI 50% relatieve verandering of een absolute daling
van 2 eenheden (schaal 0-10) of ASDAS verbetering van > 1,1 (of totaalscore ASDAS < 1,3).
5. Daarnaast moet de reumatoloog bepalen of continuering al dan niet zinvol is. De
beoordeling door de reumatoloog is gebaseerd op de gegevens van anamnese en lichamelijk
onderzoek, BSE en/of CRP
Indicatie voor het starten van anti-TNF-α bij patienten met niet-radiologische axiale
SpA
6. Indicatie voor behandeling met anti-TNF bij een patiënt met de diagnose nietradiologische axiale SpA, wordt gevormd door een combinatie van:
actieve ziekte (gedefinieerd als: een BASDAI-score > 4 (0-10) of een of ASDAS > 2,1)
plus verhoogd CRP en/of actieve sacro-iliitis op MRI,
plus de mening van de behandelende reumatoloog dat anti-TNF-behandeling moet worden
gestart, nadat de standaardtherapie heeft gefaald.
7. Indien een patiënt gedurende tenminste 8-12 weken is behandeld met adequate
fysiotherapie/hydrotherapie en voorlichting in combinatie met de maximale (of
maximaal getolereerde) anti-inflammatoire dosis van tenminste 2 NSAID’s en
desondanks klachten houdt is er sprake van falen van de standaardtherapie. Een kortere
periode mag worden aangehouden indien deze therapie niet goed wordt verdragen, er
toxiciteit optreedt of er contra-indicaties zijn of bij objectieve maten van een hoge
ziekteactiviteit.
8. Ter beoordeling van de response wordt 3 maanden na het starten van de behandeling en
daarna minimaal om de 6 maanden de ziekteactiviteit beoordeeld (BASDAI of ASDAS).
Response wordt gedefinieerd als BASDAI 50% relatieve verandering of een absolute daling
van 2 eenheden (schaal 0-10) of ASDAS verbetering van > 1,1 (of totaalscore ASDAS < 1,3).
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9. Daarnaast moet de reumatoloog bepalen of continuering al dan niet zinvol is. De
beoordeling door de reumatoloog is gebaseerd op de gegevens van anamnese en lichamelijk
onderzoek, BSE en/of CRP.
Indicatie voor het starten van anti-TNF-α bij axiale SpA met enthesitis of artritis
10. Bij perifere artritis: dient eerst behandeld te worden met een lokale corticosteroidinjectie
(indien mogelijk) en gedurende 3- 4 maanden met sulfasalazine tenminste 2 gram per dag
(tenzij er contra-indicaties zijn of de medicatie niet wordt verdragen).
11. Bij enthesitis kan behandeling met lokale corticosteroidinjectie worden overwogen.
12. Wanneer een patiënt met axiale SpA indicatie heeft voor behandeling met een TNF
blokker, dan kan de aanwezigheid van extra-axiale verschijnselen de keuze van het
specifieke preparaat beïnvloeden
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