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Het herkennen van patiënten met spondyloartritis
Nieuwe classificatiecriteria
Robert B.M. Landewé en Désirée M.F.M. van der Heijde

• Spondyloartritis is een verzamelnaam voor een groep van reumatische ziekten die wordt gekenmerkt door ontsteking van de sacro-iliacale (SI) gewrichten en de wervelkolom; tegenwoordig wordt er een onderscheid gemaakt
tussen axiale SpA en perifere SpA.
• De ziekte van Bechterew is het meest uitgesproken voorbeeld van axiale SpA, waarbij sacro-iliitis wordt vast
gesteld op röntgenfoto’s van de SI-gewrichten. Axiale SpA kan echter ook vóórkomen zonder radiologische sacroiliitis.
• Bij SpA kan ook een scala aan manifestaties buiten het bewegingsapparaat optreden, zoals uveïtis, psoriasis en
inflammatoire darmziekten.
• Bij de behandeling van SpA nemen remmers van tumornecrosefactor(TNF)-α een belangrijke plaats in.
• Recentelijk zijn nieuwe classificatiecriteria vastgesteld, waarbij MRI-onderzoek van de SI-gewrichten en het
HLA-B27 weefselantigeen belangrijk zijn.
• Axiale en perifere SpA dienen vroegtijdig te worden herkend omdat patiënten met deze aandoeningen succesvol
kunnen worden behandeld.
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Recent zijn er nieuwe classificatiecriteria ontwikkeld
voor spondyloartritis (SpA) die het mogelijk maken de
aandoening veel eerder dan voorheen te herkennen.
Patiënten met SpA kunnen dan sneller een effectieve
behandeling krijgen waardoor mogelijk kan worden
voorkomen dat zij hun baan verliezen.
Spondyloartritis is een verzamelnaam voor een groep
van reumatische ziekten die wordt gekenmerkt door ontsteking van de sacro-iliacale (SI) gewrichten en de wervelkolom.1 Tegenwoordig wordt er een onderscheid
gemaakt tussen axiale SpA en perifere SpA. Bij axiale
SpA overheersen symptomen van het axiale skelet (sacroiliitis, spondylitis). Bij perifere SpA staan symptomen op
de voorgrond die hun oorsprong vinden in of rond de
perifere gewrichten, zoals artritis of enthesitis (zie uitlegkader).
De bekendste vorm van axiale spondyloartritis is de
ziekte van Bechterew, ook wel spondylitis ankylopoetica
(SA) geheten. Deze naam verwijst naar het klassieke klinische beeld waarbij verbening van de tussenwervelschijven en de intervertebrale ligamenten optreedt, die de
beweeglijkheid van de wervelkolom beperkt. Uiteindelijk
kan dit leiden tot een zogenoemde ‘bamboerug’ of ‘bamboo spine’ (figuur 1).2 Niet alle patiënten met axiale spondyloartritis ontwikkelen dit karakteristieke beeld. Naar
schatting treedt bij ongeveer 70% van alle patiënten met
de ziekte van Bechterew botnieuwvorming in de wervelkolom (syndesmofyten) op. Slechts bij een minderheid
van deze patiënten (ongeveer 20%) leidt deze syndesmofytenvorming uiteindelijk tot ankylose.
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▼ Uitleg ▼
Enthesitis Ontstekingsverschijnselen ter plaatse van de aanhechtingsplaats van pezen, ligamenten of gewrichtskapsels.

doeningen. Artritis bij de ziekte van Crohn wordt hieronder gerekend, maar ook reactieve artritis, bijvoorbeeld
in aansluiting op een infectie in de tractus digestivus of
tractus urogenitalis.
Epidemiologie

Axiale en perifere SpA komen veelvuldig voor in samenhang met aandoeningen buiten het bewegingsapparaat.
De bekendste zijn acute uveïtis anterior, inflammatoire
darmziekte (ziekte van Crohn of colitis ulcerosa) en psoriasis.
Perifere SpA omvat een meer heterogene groep van aan-

De prevalentie van spondyloartritis in Duitsland bedraagt
ongeveer 0,9%, even hoog als die van reumatoïde artritis
(RA).1 Goede Nederlandse gegevens over de prevalentie
van SpA ontbreken, evenals cijfers over de verhouding
tussen axiale en perifere SpA. De ziekte van Bechterew
heeft een prevalentie van 0,05-0,1% in Nederland.3 SpA

FIGUUR 1 Röntgenfoto van de lumbale wervelkolom van een patiënt met de ziekte van Bechterew met karakteristieke veranderingen (‘bamboo-spine’). Er is totale
verbening opgetreden van de tussenwervelschijven en het ligamentum longitudinale anterius zodat de wervelkolom gelijkenis vertoont met een bamboestengel. Er
is ook complete fusie van de facetgewrichten aan de achterzijde van de wervelkolom.
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Pathofysiologie

De oorzaak van de chronische ontsteking bij spondyloartritis is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat de ontsteking
bij ziekten uit het SpA-spectrum primair is gelokaliseerd
in de aanhechtingen van pezen en ligamenten aan bot
(enthesitis).5 Dit in tegenstelling tot reumatoïde artritis,
waarbij de ontsteking begint in het synovium (synovitis).
Een klinisch hinderlijke en soms therapieresistente
enthesitis van de achillespees of van de fascia plantaris
kan dan ook als uiting van SpA voorkomen. Tegenwoordig wordt wel gedacht dat enthesitis aanleiding geeft tot
een reparatiereactie in het bot die leidt tot syndesmofytvorming.6,7
Al sinds de ontdekking van de associatie tussen de ziekte
van Bechterew en het weefselantigeen HLA-B27 in 1973,
is bekend dat erfelijke factoren bijdragen aan het optreden van de ziekte. Recentelijk zijn een aantal andere
genetische polymorfismen gevonden die predisponeren
voor de ziekte van Bechterew.8 De bijdrage van deze
genen aan het verklaren van de ziekte van Bechterew is
echter aanzienlijk geringer dan die van HLA-B27.
Symptomen

De meeste patiënten met axiale SpA hebben langer dan 3
maanden aaneengesloten rugpijn. Vaak heeft deze rugpijn een inflammatoir karakter. In tegenstelling tot
mechanische rugpijn treedt inflammatoire rugpijn op in
de nacht of nanacht. De pijn leidt tot ontwaken en gaat
gepaard met ochtendstijfheid die langer dan 30 minuten
duurt en alleen verbetert door beweging of oefeningen.
Het typische patroon is dat de klachten in de loop van de
dag afnemen: meestal heeft de patiënt ’s avonds minder
pijn dan aan het begin van de dag. Lange tijd is gedacht
dat inflammatoire rugpijn een goed signaalsymptoom
zou zijn voor axiale SpA. De laatste tijd wordt echter
duidelijk dat niet alle patiënten met axiale SpA typisch
inflammatoire rugpijn hebben. Goede cijfers over sensitiviteit en specificiteit van inflammatoire rugpijn voor
axiale SpA ontbreken echter.
Bij patiënten met perifere SpA staan vaak pijn en stijfheid
door perifere gewrichtsontsteking op de voorgrond, terwijl inflammatoire rugpijn het klachtenpatroon niet
domineert. Deze artritis kan van het monoarticulaire
type zijn, maar oligoartritis (ontsteking van 2 tot 4

gewrichten) komt ook voor. Artritis bij perifere SpA is
met name in de onderste extremiteiten gelokaliseerd.
Criteria voor spondyloartritis

Voor de ziekte van Bechterew zijn reeds lang geleden
classificatiecriteria geformuleerd. Het meest gebruikt
zijn de gemodificeerde New York-criteria uit 1984.9 Deze
classificatiecriteria zijn bedoeld voor wetenschappelijke
studies maar worden vaak in een diagnostische context
gebruikt. Een belangrijk criterium is de aanwezigheid
van radiologische sacro-iliitis op een röntgenfoto van het
bekken. Het is echter niet eenvoudig om radiologische
sacro-iliitis betrouwbaar vast te stellen.10 Dit, en het
gegeven dat het ontstaan van radiologische sacro-iliitis
een traag proces is, heeft ertoe geleid dat de gemiddelde
tijdsduur die verstrijkt tussen het begin van rugklachten
en het stellen van de diagnose ‘ziekte van Bechterew’ 5-7
jaar bedraagt.11
In 2005 formuleerden Rudwaleit en Sieper hun concept
van axiale spondyloartritis, ofwel ‘early non-radiographic
ankylosing spondylitis’.12 Hierin veronderstellen zij dat er
een vroege fase is van SpA waarbij de patiënt nog geen
radiologische sacro-iliitis (en dus geen ziekte van Bechterew) heeft, terwijl de patiënt deze uiteindelijk mogelijk
wel zal ontwikkelen. Veel van deze patiënten hebben
aanwijzingen voor ontsteking op MRI-scans van de SIgewrichten. Anderen hebben zelfs deze ‘MRI-sacro-iliitis’
niet of nog niet, maar zijn op grond van genetische predispositie en kenmerkende verschijnselen te herkennen.
Sacro-iliitis op MRI bleek voorspellend te zijn voor radiologische sacro-iliitis jaren later.13
Het werd van groot belang geacht deze groep patiënten
met axiale SpA te onderscheiden van de groep patiënten
met perifere SpA, vooral omdat het klinisch beloop en de
behandeling van beide entiteiten in belangrijke mate
verschilt.
Reeds in 1991 had de European Spondyloarthritis Study
Group (ESSG) classificatiecriteria voor de gehele groep
van spondyloartritiden vastgesteld, die zowel patiënten
met axiale als met perifere SpA insluiten.14 Belangrijke
nadelen van de ESSG-criteria zijn echter dat zij patiënten
met axiale en perifere SpA niet als zodanig onderscheiden, en dat MRI-afwijkingen van SI-gewrichten niet
meetellen.
Andere criteria, zoals de Amor-criteria,15 kennen dezelfde
nadelen als de ESSG-criteria. Omdat de nadelen van
bestaande criteria moeilijk zijn te repareren heeft de
Assessment in Spondyloarthritis International Society
(ASAS) haar eigen criteria voor axiale en perifere SpA
ontwikkeld, die de bestaande criteria zullen gaan verdringen.16,17
ASAS-criteria voor axiale spondyloartritis Uitgangspunt is dat er sprake is van chronische, vrijwel dagelijks
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openbaart zich veelal voor het 45e levensjaar, en treedt
even vaak op bij mannen als bij vrouwen. Lange tijd is
gedacht dat de ziekte van Bechterew een ziekte is van
jongvolwassen mannen. De aandoening kent bij vrouwen
echter een minder ernstig verloop, waardoor hij vaak niet
wordt herkend. In elk geval blijkt uit onderzoek onder
patiënten met axiale en perifere SpA dat de prevalentie
bij vrouwen even hoog is als bij mannen, zo niet hoger.4
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TABEL 1 Classificatiecriteria voor axiale spondyloartritis (SpA)
volgens de Assessment in Spondyloarthritis International Society
(ASAS).16
voor patiënten met rugpijn die ≥ 3 maanden bestaat en die begonnen
is voor het 45e levensjaar
sacro-iliitis bij beeldvormend
onderzoek*
en
≥ 1 SpA-kenmerk†

of

aanwezigheid van HLA-B27
en
≥ 2 andere SpA-kenmerken†

* tekenen van actieve ontsteking op een MRI van de SI-gewrichten die past bij
sacro-iliitis in het kader van een spondyloartritis of radiologische sacro-iliitis
volgens de gemodificeerde New York-criteria voor de ziekte van Bechterew
† SpA-kenmerken
inflammatoire rugpijn
enthesitis (hiel)
uveitis 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

aanwezige rugpijn die ≥ 3 maanden aanwezig is bij een
patiënt die bij aanvang van de klachten jonger is dan 45
jaar. Er zijn 2 situaties waarbij een patiënt voldoet aan de
criteria voor axiale SpA: (a).er zijn afwijkingen van de SIgewrichten bij beeldvormend onderzoek (röntgenfoto of
MRI) en de patiënt heeft ten minste nog één ander SpAcriterium, of (b) de patiënt is drager van het HLA-B27antigen, waarbij dan ten minste 2 SpA-criteria positief
dienen te zijn. Dit wordt weergegeven in tabel 1.
De sensitiviteit van de axiale SpA-criteria, met het klinische oordeel van experts als gouden standaard, was 83%
en de specificiteit 84%.16 Vervolgonderzoek zal leren hoe
groot de kans is dat een patiënt met axiale SpA uiteindelijk ook de ziekte van Bechterew krijgt, en of het behandelen van patiënten met vroege axiale SpA leidt tot een
beter behoud van fysiek functioneren en het voorkómen
van syndesmofytenvorming.
ASAS-criteria voor perifere spondyloartritis Uitgangspunt bij het ontwikkelen van criteria voor perifere
SpA was de aanwezigheid van artritis, enthesitis of dactylitis. De criteria staan weergegeven in tabel 2. Artritis
manifesteert zich meestal asymmetrisch en bij voorkeur
in de onderste extremiteiten. Enthesitis kan overal optreden (figuur 2) maar wordt het meest gezien ter hoogte
van de insertie van de achillespees of de fascia plantaris.
Dactylitis (‘worstvormige’ ontsteking van een hele vinger
of teen) wordt vaak gezien in samenhang met psoriasis.
4

Vervolgens is gekozen voor een gewogen benadering,
waarbij sommige verschijnselen (zoals psoriasis, uveïtis
of een voorafgaande infectie) zwaarder meetellen voor de
diagnose perifere SpA dan andere. De sensitiviteit en de
specificiteit van de perifere SpA-criteria zijn wat lager
dan die van axiale SpA (sensitiviteit: 78%; specificiteit:
82%).17
Wetenschappelijk onderzoek Inmiddels worden de
nieuwe SpA-criteria gebruikt als insluitingscriterium
voor klinische trials naar de werkzaamheid van
tumornecrosefactor(TNF)α-remmers en ander biologicals bij SpA. Zo loopt er onder andere onderzoek waarbij
gekeken wordt of er een verschil is in de klinische respons
bij axiale SpA, geclassificeerd aan de hand van beeld
vorming enerzijds en aan de hand van HLA-B27 anderzijds.
Klinische praktijk De criteria voor axiale en perifere
spondyloartritis zijn classificatiecriteria. Dit zou impliceren dat ze niet in een diagnostische context kunnen
worden gebruikt vanwege het risico op misclassificatie.
Toch pleiten wij er voor om de nieuwe SpA-criteria te
gebruiken om een patiënt met een vermoeden op SpA
door te verwijzen voor nadere diagnostiek. Patroonherkenning staat aan de basis van een vroegtijdige diagnose.
In de Nederlandse situatie zal de interpretatie van een
MRI van de SI-gewrichten zijn voorbehouden aan de
tweede lijn. ASAS heeft een definitie voor een positieve
MRI van de SI-gewrichten opgesteld, maar in de klinische praktijk blijkt dat de interpretatie vaak moeilijk is.18
Momenteel wordt gewerkt aan een revisie van de Inter-

TABEL 2 Classificatiecriteria voor perifere spondyloartritis (SpA)
volgens de Assessment in Spondyloarthritis International Society
(ASAS).17
voor patiënten die zich presenteren met perifere artritis* of ethesitis†
of dactylitis†
≥ 1 van de volgende SpAkenmerken
uveitis anterior
psoriasis
ziekte van Crohn / colitis
ulcerosa
voorafgaande infectie
HLA-B27
sacro-iliitis bij beeldvormend
onderzoek

of

≥ 2 van de volgende SpAkenmerken
perifere artritis‡
enthesitis‡
dactylitis‡
ooit inflammatoire rugpijn
gehad
positieve familieanamnese
voor SpA

* Perifere artritis is gewoonlijk gelokaliseerd in de onderste extremiteiten en
asymmetrisch verdeeld.
† Enthesistis en dactylitis worden vastgesteld bij klinisch onderzoek.
‡ Dit kenmerk telt alleen mee als het niet het presenterend symptoom is.
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FIGUUR 2  Mogelijke lokalisaties van enthesitis of enthesiopathie bij axiale en
perifere spondyloartritis.
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• De ziekte van Bechterew is het klassieke voorbeeld van een vorm
van spondyloartritis (SpA); tegenwoordig wordt gesproken over
axiale en perifere SpA.
• SpA’s worden gekenmerkt door ontstekingen van de sacro-iliacale
(SI) gewrichten, de wervelkolom en soms perifere gewrichten.
• Bij patiënten met axiale SpA domineren klachten van het axiale
skelet, zoals inflammatoire rugpijn; bij perifere SpA staan perifere
verschijnselen zoals artritis en enthesitis op de voorgrond.
• De prevalentie van SpA’s is even hoog als die van reumatoïde
artritis.
• Recent zijn er classificatiecriteria ontwikkeld waarmee axiale en
perifere SpA gemakkelijker en doelmatiger te herkennen zijn.

remmers, een soort ‘biologicals’, buitengewoon effectief
zijn bij patiënten met de ziekte van Bechterew, zoals te
zien is in figuur 3. Tegenwoordig wordt een behandeling
met een TNFα-remmer vergoed voor patiënten die onvoldoende hebben gereageerd op tenminste 2 verschillende
NSAID’s en bij wie naar het oordeel van de behandelende
reumatoloog sprake is van ernstige actieve ziekte van
Bechterew (ongeveer 30% van alle bechterewpatiënten).
Tot dusver is behandeling met TNFα-remmers voorbehouden aan patiënten die voldoen aan de criteria voor de
ziekte van Bechterew. Patiënten met axiale SpA die nog
niet aan deze criteria voldoen, kunnen niet worden
behandeld, hoewel is aangetoond dat zij evenveel ziektelast ondervinden als patiënten die de aandoening wel
hebben.21
60

national Classification of Diseases, versie 10, van de
WHO, waarin een codering voor axiale en perifere SpA
wordt opgenomen. In de volgende versie, die in 2015 uitkomt, zal een nieuwe code voor axiale en perifere SpA de
oude coderingen voor de ziekte van Bechterew en SpA
geheel vervangen. Op deze wijze wordt gewerkt aan een
grotere bekendheid van axiale en perifere SpA, die er
hopelijk toe zal leiden dat patiënten met symptomen van
deze aandoeningen eerder dan voorheen zullen worden
herkend, zodat tijdig met een effectieve behandeling
begonnen kan worden.
Behandeling van SpA

De basisbehandeling van patiënten met spondyloartritis
bestaat uit educatie, oefentherapie en NSAID’s.19 Recent
is gesuggereerd dat NSAID’s de progressie van syndesmofytvorming bij patiënten met axiale SpA remmen.20
De laatste 10 jaar is duidelijk geworden dat TNFα-
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FIGUUR 3  Effectiviteit van infliximab ( ), etanercept ( ), adalimumab ( ) en
golimumab ( ) in vergelijking met placebo ( ) bij patiënten met de ziekte van
Bechterew, uitgedrukt als ASAS40-respons.*
De ASAS40-respons is een gevalideerde uitkomstmaat voor klinische trials.
Globale ziekteactiviteit, pijn, lichamelijk functioneren en ontsteking (duur en
intensiteit van ochtendstijfheid) worden hierbij door de patiënt aangegeven op
een visueel analoge schaal van 10 cm. Voor de ASAS40-respons moet tenminste
40% en 2 cm verbetering optreden in tenminste 3 van de 4 hierboven genoemde
klinische criteria. Voorts mag er geen verslechtering optreden in enig domein.
* De getallen komen uit 4 verschillende studies.22-25
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Behandeling met TNFα-remmers leidt niet tot een vertraging van syndesmofytvorming.26-28
Patiënten met perifere SpA die artritis hebben, worden
behandeld met een intra-articulaire injectie met een glucocorticoïd of met DMARD’s als NSAID’s onvoldoende
werkzaam zijn.20 Enthesitis kan worden behandeld met
een locale injectie met glucocorticoïden. De plaats van
TNFα-remmers bij de behandeling van perifere SpA is
niet duidelijk.
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