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Deel I voor expert kinesitherapeut



Wat komt aan bod in deze vorming?

• Het concept PPP

• PPP SpA als hulpmiddel voor kinesitherapeut 
bij vroeg-detectie SpA

• Waarom een peer review voor 
kinesitherapeuten

• De peer review inhoudelijk

• Checklist anamnese

• Checklist klinisch onderzoek
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Wat is het PPP concept?

• (Inter)nationaal opleidingsprogramma
– Reumatoïde artritis (RA) en Spondyloartritis (SPA)

• Vroege herkenning faciliteren

• Kennis verhogen

• Impact op functioneren duiden (biologische, 
psychologische en sociale dimensie) 

– Lesgever = patiënt (na intensieve opleiding)

– Interactief, kleine groep 

– Anamnese, klinisch onderzoek en persoonlijk 
verhaal
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Geschiedenis van het PPP-SPA concept?

• prof. dr. Peter Lipsky, reumatoloog & mevr. Valerie Branch, 
patiënt

– University of Texas Southwestern Medical Center, VS in de 
jaren 90

• prof. dr. René Westhovens, 1999, PPP-RA

• prof. dr. Herman Mielants, prof. dr. René Westhovens, dr. 
Robert François, dhr. Thijs Swinnen, dr. Philippe Carron, 2010, 
PPP-SPA 

© PPP vzw 2017, opgesteld door T. Swinnen (UZL-KUL), P. Carron (UZ-UGent)

 

(in volgorde van vernoeming)



Wat is spondyloartritis (SPA)?

• Concept van gerelateerde aandoeningen anno 
2017

© PPP vzw 2017, opgesteld door T. Swinnen (UZL-KUL), P. Carron (UZ-UGent)

 

AXIALE SPA PERIFERE SPA

Niet-radiografische 
vorm

Radiografische vorm

Sieper, 2009, ARD



Wat is spondyloartritis (SPA)?

• Typerende pathologische inflammatie en 
weefselbeschadiging (bv. botvorming)

– Meer details tijdens demonstratie 

 

© PPP vzw 2017, opgesteld door T. Swinnen (UZL-KUL), P. Carron (UZ-UGent)

Inflammatie Weefselschade

Gerelateerde maar grotendeels onafhankelijke processen, net als voeten …



Waarom PPP-SPA?

• Mythe dat SPA (net als ‘reuma’) 
ouderdomsziekte  is
– Werkende bevolking getroffen = grote impact

• Tijd tussen eerste klachten en diagnose in 
België gemiddeld 6 jaar

• Goede therapieën beschikbaar

• Verwijzing naar reumatoloog en vaak ook de 
diagnose via grondige anamnese en klinisch 
onderzoek = ROL VOOR KINESITHERAPEUT
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Waarom PPP-SPA?

• Belangrijke rol voor de kinesitherapeut bij vroege 
herkenning (en daarna)
– Expertise in anamnese en klinisch onderzoek

• Pilootstudies rapporteren hoge accuraatheid in het 
herkennen van vroege artritis

– Rugpijn meest voorkomende klacht bij aanmelden

– In landen met rechtstreekse toegang tot 
kinesitherapie:

• Na de huisarts is de kinesitherapeut de meest frequente 
doorverwijzer naar de reumatoloog

Kirwan P., Duffy T. Annals of the Rheumatic Diseases. 2015; 74. 1321.1-1321. 10.1136/annrheumdis-2015 eular.1250; Liu H.  et al. N Am J Sports
Phys Ther 2006; (1), 10-15; Van der Heijde D. et al. J Clin Rheumatol. 2014 Dec;20(8):411-7.
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Waarom peer review van PPP-SPA?

• Late of gemiste diagnose blijft een probleem

• Assessment in SpondyloArthritis international
Society (ASAS) heeft richtlijn ontwikkeld voor

– vroegtijdig herkennen in eerste lijn

– noodzaak aan doorverwijzen naar reumatoloog

• Deze richtlijn is ook nuttig voor kinesitherapeuten

• Peer review zoekt naar draagvlak en praktische 
haalbaarheid voor deze verwijsregel bij 
kinesitherapeuten, of zelfs optimalisatie

© PPP vzw 2017, opgesteld door T. Swinnen (UZL-KUL), P. Carron (UZ-UGent)

 



Waarom peer review van PPP-SPA?

© PPP vzw 2017, opgesteld door T. Swinnen (UZL-KUL), P. Carron (UZ-UGent)

 Assessment in Axial SpondyloArthritis international Society (ASAS) verwijsregel om vroegtijdig patiënten met 
axiale spondyloartritis te herkennen in de eerste lijnszorg 

Patiënten met chronische rugpijn (duur meer of gelijk aan 3 maanden) die is gestart voor de leeftijd van 45 jaar 
zouden naar de reumatoloog verwezen moeten worden als ten minste 1 van de volgende kenmerken aanwezig is: 

1. Inflammatoire rugpijn (eender welke criteria, zoals hieronder weergegeven, bij voorkeur ASAS) 

ASAS criteria Berlin criteria Calin criteria 

4/5 = + resultaat 2/4 = + resultaat 4/5 = + resultaat 

2. Humaan Leucocyten Antigeen (HLA)-B27 positiviteit  

3. Sacroiliitis op beeldvorming, indien voorhanden (op RX of MRI) 

4. Perifere manifestaties (in het bijzonder artritis, enthesitis en/of dactylitis) 

Artritis: actieve synovitis vastgesteld door een arts, nu of in het verleden 

Enthesitis (hiel): spontane pijn of gevoeligheid bij klinisch onderzoek van de insertie van de achillespees of de 
fascia plantaris ter hoogte van de calcaneus, nu of in het verleden 

Dactylitis: nu of in het verleden dactylitis, vastgesteld door een arts 

5. Extra-articulaire manifestaties (psoriasis, inflammatoire darmziekten en/of uveïtis 

Psoriasis, inflammatoire darmziekten en/of anterieure uveïtis vastgesteld door een arts, nu of in het verleden 

6. Familiale voorgeschiedenis van spondyloartritis 

Familiale geschiedenis bij een eerste graads (moeder, vader, zussen, broers en kinderen) of tweede graads 
(grootouders van moeders of vaders kant, tantes, nonkels, neven en nichten) familielid van 1) ankyloserende 
spondylitis, 2) psoriasis, 3) acute uveïtis, 4) reactieve artritis of 5) inflammatoire darmziekten (1 aandoening is 
voldoende om aan het criterium te voldoen) 

7. Goede respons op niet-steroïdale anti-inflammatoire medicijnen  

24-48 uren na een volledige dosis NSAIDs is de rugpijn niet meer aanwezig of veel beter 

8. Gestegen acute fase reactantia 

C-reactive protein of bloedbezinkingssnelheid is boven de normale limiet na het uitsluiten van andere oorzaken 
van een stijging 

Opmerking: indien bepaalde tests niet voorhanden zijn in de standaardzorg in de eerste lijn, vallen deze kenmerken 
weg. Subcriteria die dus minimaal belangrijk zijn voor kinesitherapeuten zijn 1,4,5,6 en maken deel uit van het PPP-
SpA programma. Poddubnyy, 2015, ARD



Waarom peer review van PPP-SPA?

• Late of gemiste diagnose blijft een probleem

• Assessment in SpondyloArthritis international
Society (ASAS) heeft richtlijn ontwikkeld voor

– vroegtijdig herkennen in eerste lijn

– noodzaak aan doorverwijzen naar reumatoloog

• Deze richtlijn is ook nuttig voor kinesitherapeuten

• Peer review zoekt naar draagvlak en praktische 
haalbaarheid voor deze verwijsregel bij 
kinesitherapeuten, of zelfs optimalisatie
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Opbouw van de peer review PPP-SPA?

• Korte intro door de moderator/expert kinesitherapeut
• Demonstratie PPP-SPA door patient partners

– Anamnese
– Klinisch onderzoek
– Impact
– Behandeling

• Expert kinesitherapeut bespreekt de huidige 
behandelstrategieën bij axiale SpA

• Peer review ingeleid door moderator aan de hand van 
de basisvragen
– Is PPP-SpA geschikt voor kinesitherapeuten?
– Zijn de verwijsregels optimaal voor hun praktijk?

© PPP vzw 2017, opgesteld door T. Swinnen (UZL-KUL), P. Carron (UZ-UGent)

 



Nuttige documenten

• Checklist voor anamnese, klinische onderzoek 
en verwijsregel

• Opvolging impact peer review via registratie 
doorverwijzingen naar reumatoloog

http://www.patient-partners.be/nl/checklistSpA

VEEL PLEZIER ! 

© PPP vzw 2017, opgesteld door T. Swinnen (UZL-KUL), P. Carron (UZ-UGent)
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STRUCTUUR SESSIE 

PATIENT PARTNERS PROGRAM  SPONDYLOARTRITIS (PPP-SpA)

Versie 3, © 2013 Patient Partners Program vzw, www.patient-partners.be

INLEIDING

ONDERZOEK

MIJN BEHANDELING

BEKENDHEID SpA

I    Anamnese (Ax)

II   Klinisch onderzoek (KO)

III   Impact SpA



STRUCTUUR SESSIE 

PATIENT PARTNERS PROGRAM SPONDYLOARTRITIS (PPP-SpA)

Versie 3, © 2013 Patient Partners Program vzw, www.patient-partners.be

INLEIDING

 Kennismaking
 Late diagnose
 Doel PPP-SpA
 Methode



Inleiding:
laattijdige diagnose: gemiddeld na 6.5 j ziektetekens



Inleiding

• Goede resultaten na 
behandeling

Ziekteactiviteit
Fysieke functie
Spinale mobiliteit



INLEIDING

• Methode onderzoek

=>Rollenspel

=>Bijdragen Ax, KO 
(technisch onderzoek)



Inleiding

• Doel PPP

Vroegere 
diagnose

Impact 

Bekendheid 

Vaardigheden 
onderzoek

PPP

?
U



structuur

 Inleiding

Onderzoek
I. Anamnese

II. Klinisch onderzoek

III. Impact SpA

 Behandeling

 Bekendheid



I. Anamnese (Ax)

• Luc 

• = 22 jaar

• = mijn context



I. Anamnese (Ax)

• Begin consult: 

• (Let op bij 
binnenkomen)



I. Ax (vervolg)

 WAT is uw probleem?

 WELKE pijn?

 WAAR?

 WANNEER?

 WAARDOOR?

 Medische en persoonlijke 
Ax

 Familiale voorgeschiedenis

 Beroeps Ax

 Andere activiteiten

 Algemene gezondheid

•

• INDRINGENDE

• GESTRUCTUREERDE

• VRAGEN



I. Ax (vervolg)

• LEIDDEN UW VRAGEN/

• MIJN ANTWOORDEN

• …TOT DE JUISTE DIAGNOSE?



PATIENT PARTNERS PROGRAM  SPONDYLOARTRITIS (PPP-SpA)

Versie 4, © 2013 Patient Partners Program vzw, www.patient-partners.be

Patroonherkenning SpA

 Begin leeftijd < 40 jaar
 Langzaam begin
 Beter door bewegen

 Niet beter door rust
 Nachtelijke pijn (met beterschap na opstaan)

STAP 3: Andere klinische tekens (CF ASAS –CRITERIA)

Stap 2 Stap 3+ + Verwijzing naar reumatoloog

1

STAP 2: Inflammatoire (mechanische) rugpijn (indien 4/5 criteria positief)

STAP 1: Chronische rugpijn (> 3 maanden)

Stap 1

Checklist AX



PATIENT PARTNERS PROGRAM SPONDYLOARTRITIS (PPP-SpA)

Versie 4, © 2013 Patient Partners Program vzw, www.patient-partners.be

AXIAAL

 Sacroiliitis RX Bilaterale graad 2-4 of unilaterale graad 3-4, volgens modified New York Criteria

 Sacroiliitis MRI Actieve inflammatoire letsels van de sacroiliacale gewrichten  met zeker botoedeem/osteiitis

suggestief voor sacroiliitis geassocieerd met spondyloartritis

PERIFEER

 Perifere artritis Nu of in het verleden actieve synovitis vastgesteld door arts

 Enthesitis Enthesitis hiel: nu of in het verleden spontane pijn of gevoeligheid bij onderzoek van de insertie

van de  achillespees  of fascia plantaris ter hoogte van de calcaneus

 Dactylitis Nu of in het verleden dactylitis vastgesteld door arts

EXTRA- ARTICULAIR

 Familiale voorgeschiedenis Familieleden van de eerste of tweede graad hebben AS of 

psoriasis of uveïtis of reactieve artritis of inflammatoire darmziekte

 Psoriasis Nu of in het verleden psoriasis vastgesteld door arts

 Inflammatoire darmziekte Nu of in het verleden ziekte van Crohn of colitis ulcerosa vastgesteld door arts

 Anterieure uveïtis Nu of in het verleden anterieure uveïtis vastgesteld door een ophthalmoloog

 Goede respons op NSAIDs Na 24-48 uur na volledige dosis NSAID is de rugpijn niet meer aanwezig of veel beter

 HB-27 + Positieve test volgens standaard labo onderzoek

 Gestegen CRP /ESR C-Reative Protein boven normale limiet in de aanwezigheid van rugpijn en na exclusie 

van andere oorzaken van gestegen CRP concentratie+ gestegen ESR

+ Uro-genitale aandoeningen

STAP 3: Andere klinische tekens 

Stap 2 Stap 3+ + Verwijzing naar reumatoloog

1

Stap 1

Checklist Ax (vervolg)



I Ax: VERWIJSREGEL

• Zend uw patiënt naar reumatoloog indien:

• =>rugpijn >3m. + gestart <45j.

• EN

=> MINSTENS EEN VAN DE KENMERKEN UIT STAP 3 =

POSITIEF

32



Technische 
onderzoeken

36

I. ax conclusie
Nattigheid voelen bij:

Klinisch onderzoek

Anamnese:

Inflammatoire rugpijn
Familiale 

voorgeschiedenis
NSAIDs respons

Belangrijkste 
kenmerken voor de 
vroege detectie van 
SpA. Principe 
“Nattigheid voelen bij:”.



structuur

 Inleiding

Onderzoek
O.Methode onderzoek

I. Anamnese

II. Klinisch onderzoek

III. Impact SpA

 Behandeling

 Bekendheid



II.KLINISCH ONDERZOEK (KO)

DOEL KO:

- Inflammatie opsporen

- Andere aandoeningen uitsluiten

- Evolutie SpA opvolgen



II.KLINISCH ONDERZOEK (KO)

Volgorde:

1) Axiaal

2) Perifere gewrichten

• 3)  Extra articulaire      
aandoeningen



II. KO 

1)AXIAAL

• Vooraf:

=> rugpijn van 
mechanische oorsprong? 
Bvb.

Discus

Facet

Neurologisch



II. KO 

1)AXIAAL (vervolg)

KO AXIAAL in  5 stappen:

WZ Algemeen

 Cervicale WZ

 Thoracale WZ

 Lumbale WZ

 Bekken



II KO 

1) Axiaal (vervolg)

1. WZ Algemeen

• 1.1 Inspectie

• Huid en spieren

• Houding (posterieur/sagittaal)

• Gang

• 1.2 Palpatie



II. KO
1) AXIAAL (vervolg)

INSPECTIE IN PROFIEL

stand van wervelzuil in het sagitale vlak



Palpatie wervelzuil

Processus spinosi

Paravertebrale spieren



II. KO 
1) Axiaal (vervolg)

2. Cervicale WZ

• Palpatie
• (musculus trapezius & sternocleidomastoideus)

• Actieve beweeglijkheid
• (flexie-extensie, lateroflexie, 

• rotatie-Basmi)



WZ Cervicaal

2 enthesitispunten Musculus trapezius en Musculus 
sternocleidomastoideus

II. KO 
1) Axiaal(vervolg)



WZ CERVICAAL



II. KO
1) Axiaal (vervolg)

3. Thoracale WZ

Palpatie
(AC,SC, CC)

Actieve beweeglijkheid
(tragus to wall - Basmi, 

thorax expansie test)



WZ THORACAAL



WZ THORACAAL



II. KO
1) Axiaal (vervolg)

4. Lumbale WZ

Actieve beweeglijkheid
(modified Schober index - Basmi, 

lateroflexie - Basmi, extensie, rotatie)

Neurologische provocatietest
(passive straight leg raising test = Lasègue- en Bragard-test)



modified Schober index:  in BASMI

L5 – S1; 10cm erboven; maximaal voorover buigen

II. KO
1) Axiaal (vervolg)



WZ LUMBAAL



II. KO
1. Axiaal (vervolg)

WZ lumbaal

 NEUROLOGISCHE 
PROVOCATIETESTEN:
SLR = straight leg raising



II. KO
1) Axiaal (vervolg)

5. Bekken 

Palpatie

Provocatietesten SIG
(distractietest, compressietest, sacral thrust)

Trendelenburgtest



SIPS en SIAS



Ii. KO
1) Axiaal (vervolg)

sig: distractietest



Ii. KO
1) Axiaal (vervolg)

sig: compressietest



teken van Trendelenburg

II. KO
1) Axiaal (vervolg)

SIG: 



II. KO
1) Axiaal (vervolg)



II. KO
2)Perifere gewrichten 

Perifere gewrichten:

2.1 Perifere artritis

2.2 Enthesitis

2.3 Dactylitis



II. KO
2) PERIFERE GEWRICHTEN (vervolg)

• 2.1 Perifere artritis

• =dominante kenmerken:

• 1. Onderste ledematen

• 2. Asymmetrisch

• !!!



II. KO
2)Perifere gewrichten (VERVOLG) 

2.1 Perifere artritis

5 klinische symptomen/ 
inflammatoire parameters

 Pijn

 Warmte

 Roodheid

 Zwelling

 Functio laesa (+capsulair patroon)



II. KO 

2) Perifere gewrichten (vervolg)



II. KO

2) Perifere gewrichten (vervolg)

2.1 Perifere artritis

Zwelling

=>Palpatie van knie

 Patelladans

 Brush-test



ii. ko
2) PERIFERE GEWRICHTEN 

(vervolg)

• PATELLADANS



BRUSH TEST 

II. KO
2) PERIFERE GEWRICHTEN (VERVOLG)



II. KO

2) Perifere GEWRICHTEN (vervolg)

2.1 Perifere artritis

Tests functio laesa

• Art. coxae
• = endorotatie-flexie-abductie,exorotatie

• + max. intermalleolar distance - Basmi

• Art. genu
• = flexie-extensie, supinatie-pronatie

• Art. talocruralis
• =dorsiflexie-plantaire flexie, eversie, inversie



ENDOROTATIE ART. COXAE



FLEXIE 
ART. COXAE



II KO
2) perifere gewrichten

• 2.2 Enthesitis

 Wat?

 Moeilijke vaststelling

 Dikwijls aanzet bij hiel/fascia 
plantaris

 Meest voorkomende lokaties (vlg

slide)



Ii. ko

2) PERIFERE GEWRICHTEN (vervolg)

Meest voorkomende 
lokaties:

2.2 Enthesitis
MASES-index: 13 lokaties
1. Achillespees (aanhechting 

kuitspieren m. gastrocnemicus
en m. soleus) bilateraal

2. Spina iliaca posterior superior 
bilateraal

3. Processus spinosus 5de

lendewervel
4. Crista iliaca bilateraal
5. Spina iliaca anterior superior 

bilateraal
6. Art. costochondralis 7 

bilateraal
7. Art. costochondralis 1 

bilateraal
+ Fascia plantaris



II. KO 

2) Perifere gewrichten (vervolg)

2.2 Enthesitis



II. KO 

2) Perifere gewrichten (vervolg)

2.3 Dactylitis



II. KO 

3)extra  articulaire aandoeningeN



II. KO 

3)extra  articulaire aandoeningen (vervolg)



II. KO 

3)extra  articulaire aandoeningen (vervolg)



II. Conclusie KO

• Aandacht voor de

• samenhang tussen 

• de 3 componenten

• (HLA-B27 =trigger)



Technische 
onderzoeken:

CRP/ESR
Ziekte van Crohn

MRI 
HLA-B27

RX

82

II. KO
Nattigheid voelen bij:

Klinisch onderzoek:

Enthesitis hiel
Perifere artritis

Anterieure uveïtis
Psoriasis
Dactylitis

Anamnese:

Inflammatoire rugpijn
Familiale 

voorgeschiedenis
NSAIDs respons



structuur

 Inleiding

Onderzoek
O.Methode onderzoek

I. Anamnese

II. Klinisch onderzoek

III. Impact SpA

 Behandeling

 Bekendheid



III. Impact S P A

• =YELLOW FLAGS SCREENING TOOL

Attitudes en overtuigingen

Gedrag

Compensatie

Diagnose en behandeling

Emoties

Familie

Werk



A: erfelijkheid voor kinderen 

G: verbergen, uitdaging zoeken

C: geen

D: zoeken naar 
therapeutische oplossing  

E: revolteren, niet aanvaarden
schuld, angst erfelijkheid

F: goede steun familie

W: nooit afwezig 

MIJN REACTIES NA 
DIAGNOSE

86

Yellow flag screening tool psychosociale problemen.



A: vragen over de gevolgen 
op latere leeftijd   

G: maximaal positieve mogelijkheden
benutten

C: geen

D: geen

E: aanvaarding, bezorgd 

F: goede steun familie

W: pensioen

HUIDIGE PERSOONLIJKE 
GETUIGENIS

87

Yellow flag screening tool psychosociale problemen.



Behandeling  S P A

- Eerst informeren over SpA en 
gevolgen

- =>motiveren om te 
bewegen,bewegen,…

• - Medische historiek

• (+ therapietrouw)

- Verwijzen naar hulpgroepen e.d.

- Comorbiteit bij SpA!



BEWEEG MET DAT LIJF

• MOVE TO IMPROVE

• RUST ROEST



Bekendheid  S P A

 VVSA

 Patient-partners

 ReumaNet

 Reumafonds FWRO

 Clair

Association polyarthrite



• Reumanet www.Reumanet.be

• Clair www.clair.be

• Association polyarthrite www.arthrite.be

• VVSA: www.Spondyloartritis.be

• www.Patient-partners.be

91

BEKENDHEID:
Patiëntenorganisaties

 

http://www.reumanet.be/
http://www.clair.be/
http://www.arthrite.be/
http://www.spondylitis.be/
http://www.patient-partner.be/


Vragen?

… dank voor

jullie aandacht en

medewerking
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Classificatie versus diagnose en verwijzing

© PPP vzw 2017, opgesteld door T. Swinnen (UZL-KUL), P. Carron (UZ-UGent)

 

• Sensitiviteit
= .80

• Specificiteit 
= .85

• 20% vals 
negatief

• 15% vals 
positief



Classificatie versus diagnose en verwijzing

© PPP vzw 2017, opgesteld door T. Swinnen (UZL-KUL), P. Carron (UZ-UGent)

 

Sensitiviteit= 1.00 en Specificiteit = .19  dus  0% vals negatief 80% vals positief

Box 1: Assessment in Axial SpondyloArthritis international Society (ASAS) verwijsregel om vroegtijdig 
patiënten met axiale spondyloartritis te herkennen in de eerste lijnszorg 

Patiënten met chronische rugpijn (duur meer of gelijk aan 3 maanden) die is gestart voor de leeftijd van 
45 jaar zouden naar de reumatoloog verwezen moeten worden als ten minste 1 van de volgende 
kenmerken aanwezig is: 

1. Inflammatoire rugpijn (eender welke criteria, zoals hieronder weergegeven, bij voorkeur ASAS) 

ASAS criteria Berlin criteria Calin criteria 

Leeftijd van ≤ 40 jaar bij de start 
van de klachten 

Wisselende bilpijn Leeftijd van ≤ 40 jaar bij de start 
van de klachten 

Geleidelijk begin  Geleidelijk begin 

Beterschap met bewegen Beterschap bij bewegen, niet 
door rust 

Beterschap met bewegen 

Geen beterschap met rusten   

 Ochtendstijfheid > 30 minuten Ochtendstijfheid 

Nachtelijke pijn (met beterschap 
indien met opstaat) 

Wakker worden van pijn in het 
tweede deel van de nacht 

 

  Meer dan 3 maanden rugpijn 

4/5 = + resultaat 2/4 = + resultaat 4/5 = + resultaat 

 



© PPP vzw 2017, opgesteld door T. 
Swinnen (UZL-KUL), P. Carron (UZ-UGent)

Box 1: Assessment in Axial SpondyloArthritis international Society (ASAS) verwijsregel om vroegtijdig 
patiënten met axiale spondyloartritis te herkennen in de eerste lijnszorg 

Patiënten met chronische rugpijn (duur meer of gelijk aan 3 maanden) die is gestart voor de leeftijd van 
45 jaar zouden naar de reumatoloog verwezen moeten worden als ten minste 1 van de volgende 
kenmerken aanwezig is: 

1. Inflammatoire rugpijn (eender welke criteria, zoals hieronder weergegeven, bij voorkeur ASAS) 

ASAS criteria Berlin criteria Calin criteria 

Leeftijd van ≤ 40 jaar bij de start 
van de klachten 

Wisselende bilpijn Leeftijd van ≤ 40 jaar bij de start 
van de klachten 

Geleidelijk begin  Geleidelijk begin 

Beterschap met bewegen Beterschap bij bewegen, niet 
door rust 

Beterschap met bewegen 

Geen beterschap met rusten   

 Ochtendstijfheid > 30 minuten Ochtendstijfheid 

Nachtelijke pijn (met beterschap 
indien met opstaat) 

Wakker worden van pijn in het 
tweede deel van de nacht 

 

  Meer dan 3 maanden rugpijn 

4/5 = + resultaat 2/4 = + resultaat 4/5 = + resultaat 

2. Humaan Leucocyten Antigeen (HLA)-B27 positiviteit  

3. Sacroiliitis op beeldvorming, indien voorhanden (op RX of MRI) 

4. Perifere manifestaties (in het bijzonder artritis, enthesitis en/of dactylitis) 

Artritis: actieve synovitis vastgesteld door een arts, nu of in het verleden 

Enthesitis (hiel): spontane pijn of gevoeligheid bij klinisch onderzoek van de insertie van de achillespees 
of de fascia plantaris ter hoogte van de calcaneus, nu of in het verleden 

Dactylitis: nu of in het verleden dactylitis, vastgesteld door een arts 

5. Extra-articulaire manifestaties (psoriasis, inflammatoire darmziekten en/of uveïtis 

Psoriasis, inflammatoire darmziekten en/of anterieure uveïtis vastgesteld door een arts, nu of in het 
verleden 

6. Familiale voorgeschiedenis van spondyloartritis 

Familiale geschiedenis bij een eerste graads (moeder, vader, zussen, broers en kinderen) of tweede 
graads (grootouders van moeders of vaders kant, tantes, nonkels, neven en nichten) familielid van 1) 
ankyloserende spondylitis, 2) psoriasis, 3) acute uveïtis, 4) reactieve artritis of 5) inflammatoire 
darmziekten (1 aandoening is voldoende om aan het criterium te voldoen) 

Goede respons op niet-steroïdale anti-inflammatoire medicijnen  

24-48 uren na een volledige dosis NSAIDs is de rugpijn niet meer aanwezig of veel beter 

Gestegen acute fase reactantia 

C-reactive protein of bloedbezinkingssnelheid is boven de normale limiet na het uitsluiten van andere 
oorzaken van een stijging 

Opmerking: indien bepaalde tests niet voorhanden zijn in de standaardzorg in de eerste lijn, vallen deze 
kenmerken weg. Subcriteria die dus minimaal belangrijk zijn voor kinesitherapeuten zijn 1,4,5,6 en maken 
deel uit van het PPP-SpA programma. 

Classificatie versus diagnose en 
verwijzing

 



Verder onderzoek

80-90% 
Waarschijnlijke diagnosis

≥90% 
Definitieve diagnosis

≤10-20% 
Diagnose onwaarschijnlijk

Inflammatoire rugpijn    +LR=3.1/ -LR=0.33

Dactylitis +LR=4.5/ -LR=0.85 

Familiale voorgeschiedenis +LR=6.4/ -LR=0.72 

Enthesitis hiel +LR=3.4/ -LR=0.71

Perifere artritis +LR=4.0/ -LR=0.67

Anterieure uveïtis +LR=7.3/ -LR=0.80     

Psoriasis    +LR=2.5/ -LR=0.94

IBD (crohn, cu)    +LR=4.0/ -LR=0.97

CRP/ESR    +LR=2.5/ -LR=0.63

RX      +LR=20/ -LR=0.61

MRI    +LR=9.0/ -LR=0.11

HLB-27    +LR=9.0/ -LR=0.11

NSAIDs response  +LR=5.1/ -LR=0.27
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Step 1: Pretest probabiliteit bezoek aan kinesitherapeut

Step 2: Onderzoek

Step 3: Conclusie gebaseerd op posttest probabiliteit

Diagnose? 
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Axiale inflammatie in detail
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Axiale schade in detail
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Perifere inflammatie en schade in detail

© PPP vzw 2017, opgesteld door T. Swinnen (UZL-KUL), P. Carron (UZ-UGent)

 

PERIFERE INFLAMMATOIRE LETSELS PERIFERE STRUCTURELE LETSELS

M N

Power doppler US RX

Gevolgen voor klinisch onderzoek!
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Waar het start is onduidelijk !

Synovio-entheseaal complex (SEC)
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Synovio-entheseaal complex (SEC)

 



axSpA is oligogenetische ziekte

© PPP vzw 2017, opgesteld door T. Swinnen (UZL-KUL), P. Carron (UZ-UGent)

 Deel A: HLA-B loci in het Major Histocompatibility Complex (HLA-B27 is 90% aanwezig

bij patiënten en 6-8% in algemene bevolking waarvan 90% nooit axSpA zal ontwikkelen)

Chr Gene (loci) OR 95% CI p-value

6 HLA-B27:05 62.41 (56.90–68.45) <10 -321

6 HLA-B 27:02 43.41 29.80–63.23) 1.07 x 10 -122

6 HLA-B 07:02 0.82* (0.74–0.91)* 5.04 x 10 -6

6 HLA-B 57:01 0.75* (0.61–0.92)* 5.13 x 10 -4

6 HLA-B 51:01 1.33 (1.14–1.56) 2.14 x 10 -3

6 HLA-B 47:01 2.35 (1.43–3.86) 2.25 x 10 -3

6 HLA-B 40:02 1.59 1.19–2.14) 4.65 x 10 -3

6 HLA-B 13:02 1.43 (1.14–1.80) 4.29 x 10 -3

6 HLA-B 40:01 1.22 (1.06–1.40) 4.93 x 10 -3

All other HLA-B alleles p>.05

Deel B: Non HLA-B loci in het Major Histocompatibility Complex

6 HLA-A (rs2975033) 1.22 NA 6.16 x 10 -10

6 HLA-A 02:01 1.22 NA 1.41 x 10 -9

6 HLA-DPB1 

(rs1126513)

1.21 NA 2.46 x 10 -7

6 HLA-DRB1 

(rs17885388)

1.16 NA 1.27 x 10 -5

6 HLA-DRB1 01:03 3.78 NA 3.78 x 10 -5



axSpA is oligogenetische ziekte
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Deel C: Belangrijkste niet- Major Histocompatibility Complex loci

1p36 RUNX3 (rs6600247) 1.15 2.6 x 10 -15

1p31 IL23R (rs6600247) 1.62 NA 2.00 x 10 -27

1q32 GPR25-KIF21B 

(rs41299637)

1.19 NA 1.90 x 10 -15

2p15 Gene desert 

(rs6759298)

1.29 NA 4.9 x 10 -47

5p13 PTGER4 (rs12186979) 1.08 NA 4.3 x 10 -6

5q15 ERAP1 (rs30187) 1.21 NA 4.4 x 10 -45

5q33 IL12B (rs1128905) 1.10 NA 3.1 x 10 -8

9q34 CARD9 (rs1128905) 1.10 NA 7.0 x 10 -9

12p13 LTBR-TNFRSF1A 

(rs1860545)

1.13 NA 2.8 x 10 -10

17q21 NPEPPS-TBKBP1-

TBX21

1.14 NA 6.0 x 10 -15

21q22 Gene desert 

(rs2836883)

1.18 NA 6.5 x 10 -17

We kunnen vandaag de ziekte dus niet ‘fixen’, ook de kinesitherapeut niet 



axSpA etiologie is multifactorieel
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HLA-B27: misplooien/fout knippen van eiwitten in het endoplasmatisch reticulum 

Ranganathan, 2017, Nature Reviews
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axSpA etiologie

 

Link tussen darm en gewricht:

+-50% van de patiënten heeft subklinische 
darmontstekingen

Het microbioom van bij axSpA is sterk 
veranderd

Zowel darm (infectie) als het gewricht 
(mechanische belasting) staan onder 
permanente ‘stress’

IL-17/23 pathways lijken cruciaal

Ranganathan, 2017, Nature Reviews



Behandeling van axSpA
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Ranganathan, 2017, Nature Reviews



Behandeling van axSpA
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Ranganathan, 2017, Nature Reviews

IL-17 Blockers

Van der heijde, 2016, ARD



Behandeling van axSpA
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Ranganathan, 2017, Nature Reviews

IL-17 Blockers

Van der heijde, 2016, ARD

Niet-steroïdale anti-inflammatoire drugs



Behandeling van axSpA
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• NSAIDs
werken, 
maar…



Dougados M, et al. Rheumatology (Oxford). 1999;38:235-
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Placebo

Meloxicam 15 mg

Meloxicam 22.5 mg

Piroxicam 20 mg

Dropouts within 1st year

Of the total withdrawals from the study by 52 weeks, 10% to 25% of patients in each treatment group 
dropped out due to poor tolerability. Approximately 62% of patients receiving placebo and about 18% 
to 30% of patients receiving NSAIDs withdrew due to lack of efficacy.

NSAIDs vaak slecht verdragen

 



Behandeling van axSpA
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Ranganathan, 2017, Nature Reviews

IL-17 Blockers

Van der heijde, 2016, ARD



Behandeling van axSpA
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Ranganathan, 2017, Nature Reviews

IL-17 Blockers

Van der heijde, 2016, ARD

Synthetic disease-modifying anti-
rheumatic drugs (sDMARDs)



1Haibel H, et al. Ann Rheum Dis. 2005;64:296-298; 2Haibel H, et al. Ann Rheum Dis. 2005;64:124-126; 
3Haibel H, et al. Ann Rheum Dis. 2007;66:419-421.

Anakinra1

100 mg/day SC

All Patients (n=20)

Leflunomide2

20 mg/day PO

All Patients (n=20)

Peripheral Arthritis (n=10)

Nonarthritis (n=10)

Methotrexate3

20 mg/week SC

All Patients (n=20)

BASDAI, Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index.

sDMARDS helpen niet voor 
rugklachten

 



Behandeling van axSpA
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Ranganathan, 2017, Nature Reviews

IL-17 Blockers

Van der heijde, 2016, ARD



Behandeling van axSpA
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Wanneer biological
disease modifying
anti-rheumatic drugs 
(bDMARD) starten? 



Behandeling van axSpA is een marktplaats
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Target Medicijn Doeltreffendheid Soort 

TNF adalimumab Monoclonal antibody

certolizumab pegol Monoclonal antibody

Etanercept (SB4*) Fusion protein

golimumab Monoclonal antibody

Infliximab (inflectra
en remsima*)

Monoclonal antibody

IL-17 secukinumab Monoclonal antibody

ixekizumab Monoclonal antibody

brodalumab Monoclonal antibody

+

+

+

+

+

+

?

?

+-15000 euro per patiënt per jaar
*biosimilar



Behandeling van axSpA is een marktplaats
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Target Medicijn Doeltreffendheid Soort 

IL-12 / IL-23 ustekinumab Monoclonal antibody

IL-23 guselkumab Monoclonal antibody

tildrakizumab Monoclonal antibody

BI 655066 Monoclonal antibody

PDE4 apremilast Small molecule

JAK 1/3 tofacitinib Small molecule

IL-1 anakinra IL-1 receptor agonist

B cells rituximab Monoclonal antibody (CD20)

T cells abatacept Inhibitor co-stimulation

IL-6 tocilizumab Monoclonal antibody

sarilumab Monoclonal antibody

+

?

?

?

-

+

-

-

+

-

-



bDMARDS effectief bij Nr-axSpA
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Ranganathan, 2017, Nature Reviews



Evidentie niet-farmacologische behandeling

• Oefentherapie

– Klein effect 

• pijn

• fysieke functie

• mobiliteit 

– Supervisie + (thuis > niets)

– Water + (pijn)

– Cardiovasculaire uithouding &

kracht + (ziekteactiviteit/pijn)
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Regel, 2016, ARD



Evidentie niet-farmacologische behandeling

• Educatie

– Klein effect 

• Dieet

– Geen data

• Rookstop

– Geen data
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Regel, 2016, ARD



Behandeling van axSpA

• Richtlijn voor de kinesitherapeut (EBP-based)

1. Herken, evalueer en faciliteer de behandeling 
van ziekteprocessen (werk in team) ++

2. Volg de ziektestatus op ++

3. Evalueer het vermogen om activiteiten uit te 
voeren en prestatie van participaties ++

4. Evalueer de context ++

5. Optimaliseer fysieke activiteit en rookstop ++

6. Motiveer en coach +
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Swinnen, de Vlam, 2016, KUL



Behandeling van axSpA

• Richtlijn voor de kinesitherapeut (EBP-based)

7. Verhoog de mobiliteit enkel als nodig en 
mogelijk +

8. Optimaliseer adaptieve motor control ?

9. Controleer pijn +

10. Personaliseer je behandeling met concrete 
doelen binnen ICF model ?

10 Bis. Ontspan.
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Patient Partners Program  
Spondyloartritis

(PPP-SpA)

 

In samenwerking met: LOKK Peer review Pro-Q-kine

Deel IV voor moderator peer review



Peer review

• Is het PPP-SpA programma in zijn huidige 
vorm geschikt voor kinesitherapeuten? 

© PPP vzw 2017, opgesteld door T. Swinnen (UZL-KUL), P. Carron 
(UZ-UGent)

 

Swinnen, de Vlam, 2016, KUL



Peer review

• Zijn de huidige verwijsregels voor axiale 
spondyloartritis optimaal voor de 
kinesitherapeutische praktijk? 
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