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Rugpijndie blijftdunen,kanwijzenop de
ziektespondylitis
ankylosans
[SA],die
in tegenstelling
tot andeneneumatische
voonaljongemensentnefl.
aandoeningen
De toenemendeontstekingvan de
wervelzuilkan op latere leeftijdzelfstot
eenvolledige
beendenige
verstijvingvan de
wenvelkolom
leiden,

venstijfde
wenvelzuil
verbeendis, is het te laat en kunnenwe het verlies
niet meenherstellen."
aan beweeglijkheid
[invaliditeitJ

Onderscheidtussen inflammatoireen
niet-inflarnmatoine
rugklachten
Het ondenscheid
tusseneen inflammatoire
en een mechanische
reumatische aandoening[bv. aÍ'tÍ'oseof gewnichtsslijtageJ
kan men makkelijk
makenop basisvan de pijnklachten.
pijntneedtvoonalovendag
Eenmechanische
op, wanneeÍ'degewnichten
tijdens het wenk wonden belast. Deze pijn ver"mindertof vendwijntin
nustloestand.Een ontstekingspijndaarentegenwondt hevigerdoor te
nustenen venmindertin intensitehdoor te bewegen.

Patiêntenmet spondylitisankylosansklagenvoonalover'[r'ugJpijn
tijdens
waardoonze wakker wondenen
de nacht of de vroege ochtendunen
over"stijf- of stramheid bij het opstêan. "Artsen spreken liever over
spondylantnitis
omdat en zich ook een ontstekingvan de gew'ichten
pezen(bv achillespeesJ
kan voondoen.Typischvoor'
en
zelfs
van
de
Soondylitis
is de medischeterm voonwenvelontsteking,
ter"wijlankyspondylitisankylosansis de asymmetnische
aantastingvan de grote
:sans venwijstnaande verstijvingvan de gewrichten.Ze maakt deel uit
iEr-r
Êeflgeheelvan venschillende
aandoeningen
psoniasis gewnichten[één knie, één enkelJ.Bij kindenenof jongenenwordt de
[kindenneuma,
a-tnitis,inflammatoin
danmlijdenldie gelijkaandige
ziekteverschijnselenziekte bijna altijd eerst opgemenktthv een gnoot gewnicht[bv. knie of
de heupJ,bij volwassenenmanifesteertde ziektezich meestaleenstthv
genetisch
op
en
ook
vlak
met
elkaar
verwant
zijn.
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de wervelzuil.
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Een miskende en invaliderendeziekte
Men schat dat niet minderdan 5 op 1 ,OOOmensengetnoffen
zijndoor
:eze aandoening.Het zijn voor"aljongensen jonge mannen (minder"
Jen 40 jaanJdie nisicolopen, in een venhouding
van 7Oo/otot 3O%o
,'r'sUM/gn['1).

professonHenmanMielantszijnenveelpeÍ'sonen
die niet besef",1:lgens
':n
dat ze dezeziekbehebben.In Belgieduunthet gemiddeld6 jaar"tal
,:cnaleenmen de diagnoseheeft gesteld,"Mijn doel is het bewustzijn
:.'er spondylitis
ankylosans
bij het grote publieken de huisartsente vennugpijn,zowellage nugpijnals pijntussen
J'oten. Voonalbij langdur"ige
:e schoudenbladen
en thv de nek, moet men steeds aan de mogeli';k.eid van spondylitis
ankylosans
denken. Eenvnagenlijst
[zoalsbv op de
,','ebsite:
www.backinplay.bel
kan aangevenof en iets meer aan de hand
: d a n e e n b a n a l en u g p i j n . "
van het UZ Gent, die doonde Eur"opese
De dienst neumatologie
Liga
'Cen:egen FleumaIEULAR]als enigein ons landwendenkendals een
slaagten in om elke maand 1O nieuwegevallenvan
:e of Excellence',
=condylitis
ankylosans
vastte stellen."Het is essentieelde ziektevnoeg:rtdigop te sponenom onomkeerbane
letselste voonkomen.Eens de

Patient Partners@Program
Het (PatientPantnersPnognamlis een uniekconceptmet als doel
een beter inzichtte gevenin de
antsenen studentengeneeskunde
diagnoseen de kennisvan reumatischeaandoeningen.
Professor"
Mielantsheefbnu ook een specifiekpnogrammauitgewenlcvoor spondylitis
ankylosans.
Speciaaldaanvooropgeleidepamanienvonmingaan antsen,vertiënten,gevenop een intenactieve
zorgendpensoneelen studentengeneeskunde.De patientenzijn
die de symptomenvan hun
immers echte envaningsdeskundigen
gnondigkennen.Dankzij
aandoeningen de onderzoekstechnieken
zijnantsenbetenin staat de ziektein een vnoegtijdig
dit pnogr"amma
stadiumop te sponen.
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