Werkgroep SpA
Achtergrondinformatie
Hoewel Spondyloartritis (SpA) de laatste jaren in toenemende mate aandacht heeft gekregen m.b.t.
herkenning, classificatie en behandeling van dit ziektebeeld, is er relatief weinig bekend over de zorg
voor deze patiënten in de dagelijkse praktijk in Nederland. Met name zijn subgroepen van patiënten
met perifere artritis, patiënten met co-morbiditeit en ouderen onderbelicht. Kwaliteitsindicatoren
voor SpA ontbreken noch zijn er eenduidige behandelstrategieën gedefinieerd. Bovendien is een
breed levende zorg mogelijk onzorgvuldigheden in diagnostiek (interpretatie van beeldvorming) van
SpA, met als gevolg misclassificatie.
Het is van belang dat binnen de beroepsvereniging de krachten worden gebundeld om de kennis
over en het monitoren van SpA in de dagelijkse praktijk te optimaliseren.
Doelstellingen Werkgroep SpA:
• Fungeren als platform voor het bestuur en leden inzake SpA, bijvoorbeeld m.b.t. het geven
van advies en innemen van standpunten
• Ontwikkelen van richtlijnen en kwaliteitsindicatoren op het gebied van SpA
• Bijdragen aan, en actief aanbieden van, na- en bijscholing m.b.t. SpA aan collega
reumatologen en verwijzende specialismen (huisartsen, MDL artsen, dermatologen,
oogartsen) en radiologen
• Stimuleren van samenwerking op gebied van wetenschappelijk onderzoek op gebied van SpA
en daarbij initiatieven tonen om perifere centra te betrekken bij deze wetenschappelijke
activiteiten.
Structuur:
De Werkgroep SpA komt 1-2 maal per jaar bijeen, waarvan 1x tijdens de NVR Najaarsdagen. De
Werkgroep is toegankelijk voor alle leden van de NVR die belangstelling hebben in SpA. Een
kerngroep, bestaande uit een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, algemeen bestuurslid) en
experts op het gebied van SpA uit academische en perifere ziekenhuizen, komt daarnaast 2 à 3 maal
per jaar bijeen om voorstellen voor te bereiden en te bespreken. Eenmaal per jaar verschijnt een
nieuwsbrief.
Samenstelling:
Astrid van Tubergen (Voorzitter DB), Floris van Gaalen (Secretaris DB), Irene van der Horst (Algemeen
lid DB), Dominique Baeten, Arno van Kuijk, Mike Nurmohamed, Tim Radstake, Anneke Spoorenberg,
Marijn Vis, Angelique Weel, Mark Wenink
Geïnteresseerde leden kunnen zich aanmelden via: f.a.van_gaalen@lumc.nl

