
Rugpijn die bli j ft dunen, kan wijzen op de
ziekte spondylit is ankylosans [SA], die
in tegenstell ing tot andene neumatische
aandoeningen voonal jonge mensen tnefl.
De toenemende ontsteking van de
wervelzuil kan op latere leeftijd zelfs tot
een volledige beendenige ver sti jving van de
wenvelkolom leiden,
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Soondylit is is de medische term voon wenvelontsteking, ter"wij l anky-
:sans venwijst naan de verstijving van de gewrichten. Ze maakt deel uit
iEr-r Êefl geheel van venschil lende aandoeningen [kindenneuma, psoniasis
a-tnit is, inflammatoin danmlijdenl die geli jkaandige ziekteverschijnselen
"ebben en ook op genetisch vlak met elkaar verwant zijn.

Een miskende en invaliderende ziekte
Men schat dat niet minder dan 5 op 1 ,OOO mensen getnoffen zijn door
:eze aandoening. Het zijn voor"al jongens en jonge mannen (minder"
Jen 40 jaanJ die nisico lopen, in een venhouding van 7Oo/o tot 3O%o
,'r'sUM/gn['1).

",1:lgens professon Henman Mielants zijn en veel peÍ'sonen die niet besef-
':n dat ze deze ziekbe hebben. In Belgie duunt het gemiddeld 6 jaar" tal
,:cnaleen men de diagnose heeft gesteld, "Mijn doel is het bewustzijn
:. 'er spondylit is ankylosans bij het grote publiek en de huisartsen te ven-
J'oten. Voonal bij langdur"ige nugpijn, zowel lage nugpijn als pijn tussen
:e schoudenbladen en thv de nek, moet men steeds aan de mogeli ' ;k-
.eid van spondylit is ankylosans denken. Een vnagenli jst [zoals bv op de
,', 'ebsite: www.backinplay.bel kan aangeven of en iets meer aan de hand
:  dan een banale nugpi jn . "

De dienst neumatologie van het UZ Gent, die doon de Eur"opese Liga
:egen Fleuma IEULAR] als enige in ons land wend enkend als een 'Cen-

:e of Excellence', slaagt en in om elke maand 1O nieuwe gevallen van
=condylit is ankylosans vast te stellen. "Het is essentieel de ziekte vnoeg-
:rtdig op te sponen om onomkeerbane letsels te voonkomen. Eens de
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vensti jfde wenvelzuil verbeend is, is het te laat en kunnen we het verlies
aan beweegli jkheid [invaliditeitJ niet meen herstellen."

Onderscheid tussen inflammatoire en
niet-inflarnmatoine rugklachten
Het ondenscheid tussen een inflammatoire en een mechanische reuma-
tische aandoening [bv. aÍ'tÍ'ose of gewnichtsslijtageJ kan men makkelijk
maken op basis van de pijnklachten.
Een mechanische pijn tneedt voonal ovendag op, wanneeÍ'de gewnichten
tijdens het wenk wonden belast. Deze pijn ver"mindert of vendwijnt in
nustloestand. Een ontstekingspijn daarentegen wondt heviger door te
nusten en venmindert in intensiteh door te bewegen.

Patiênten met spondylitis ankylosans klagen voonal over' [r'ugJpijn tijdens
de nacht of de vroege ochtendunen waardoon ze wakker wonden en
over" stijf- of stramheid bij het opstêan. "Artsen spreken liever over
spondylantnitis omdat en zich ook een ontsteking van de gew'ichten
en zelfs van de pezen (bv achil lespeesJ kan voondoen. Typisch voor'
spondylit is ankylosans is de asymmetnische aantasting van de grote
gewnichten [één knie, één enkelJ. Bij kindenen of jongenen wordt de
ziekte bijna altijd eerst opgemenkt thv een gnoot gewnicht [bv. knie of
de heupJ, bij volwassenen manifesteert de ziekte zich meestal eenst thv
de wervelzuil. I

Patient Partners@ Program

Het (Patient Pantners Pnognaml is een uniek concept met als doel
antsen en studenten geneeskunde een beter inzicht te geven in de
diagnose en de kennis van reumatische aandoeningen.

Professor" Mielants heefb nu ook een specifiek pnogramma uitge-
wenlc voor spondylit is ankylosans. Speciaal daanvoor opgeleide pa-
tiënten, geven op een intenactieve manien vonming aan antsen, ver-
zorgend pensoneel en studenten geneeskunde. De patienten zijn
immers echte envaningsdeskundigen die de symptomen van hun
aandoening en de onderzoekstechnieken gnondig kennen. Dankzij
dit pnogr"amma zijn antsen beten in staat de ziekte in een vnoegtijdig
stadium op te sponen.
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