1. Osteoporose
Wat is osteoporose en hoe wordt het gediagnosticeerd?
Bij osteoporose is er sprake van een verlaagde botmassa doordat er meer
bot verdwijnt, dan er wordt aangemaakt. Figuur 1 laat zien dat ook de
opbouw van het bot verandert bij osteoporose. De aandoening is
veelvoorkomend: er lijden circa 150.000 mensen aan osteoporose volgens
huisartsenregistraties en 90% zijn vrouwen. Het totaal aantal personen met
osteoporose in de bevolking wordt echter geschat op twee tot drie keer
zoveel op basis van huisartsenregistraties. Dit komt omdat veel mensen met
osteoporose geen klachten hebben en dus niet naar de huisarts gaan.
Doormiddel van röntgenonderzoek kunnen botbreuken worden
opgespoord en een DEXA-scan (Figuur 2) kan de dichtheid van het bot
meten.
Deze scans, in combinatie met het gesprek bij de arts, bepalen of iemand
lijdt aan osteoporose.

Figuur 1: botveranering bij osteoporose

Hoe ontstaat osteoporose?
Osteoporose kan vele oorzaken hebben, maar in de meeste gevallen
ontstaat het als gevolg van de menopauze. Er wordt door osteoclasten
Figuur 2: DEXA-scan
(cellen die bot afbreken) dan meer bot afgebroken, dan er door de
osteoblasten (cellen die bot aanmaken) wordt aangemaakt. Het gevolg is
dat de botmassa afneemt. Naast de effecten van de menopauze, zijn er nog enkele andere oorzaken
die voor osteoporose kunnen zorgen:
-

Bottumor
Drugsgebruik
Vitamine tekort (met name vitamine C en D)
Alcoholmisbruik
Te snel werkende (bij)schildklier (hyperparathyreoïdie en hyperthyreoïdie)
Diabetes type I
Slechte opname van voedingsstoffen in de darmen
Te weinig calcium inname in de jeugd/adolescentie/zwangerschap
Roken
Langdurige immobiliteit (bedlegerig, rolstoelgebruik)

Wie heeft er kans op het ontwikkelen van osteoporose?
Iedereen kan osteoporose ontwikkelen, echter hebben vrouwen na de menopauze meer kans doordat
ze dan minder van het vrouwelijke hormoon oestrogeen aanmaken dan voor de menopauze.
Oestrogeen is het hormoon dat er voor zorgt dat iedere maand het baarmoederslijmvlies een bevrucht
eitje kan ontvangen. Na de overgang, is dit niet meer nodig en zal de productie van oestrogeen
afnemen. Het hormoon oestrogeen is niet alleen belangrijk voor de menstruatie, maar heeft ook
invloed op het calciummetabolisme. Het is een beschermende factor tegen botverlies. Na de overgang
valt deze beschermende factor weg.
Daarnaast zijn er nog enkele andere factoren die het risico op osteoporose verhogen, zogenoemde
risicofactoren:

-

Fracturen na de menopauze  sneller immobiliteit  snellere afbraak bot.
Laag lichaamsgewicht: BMI < 20
Hoog valrisico: twee of meer valincidenten in de laatste zes maanden.
Gebruik corticosteroïden (medicijnen die het afweersysteem onderdrukken)
Chemokuur ondergaan

Wat zijn de gevolgen van osteoporose?
Osteoporose zorgt dus voor het verliezen van bot in het lichaam. Het gevolg is dat mensen
lichaamslengte verliezen, sneller botbreuken krijgen, evenwichtsproblemen ontwikkelen en dit ervoor
kan zorgen dat iemand (loop)hulpmiddelen, medicatie en soms ook permanente zorg nodig heeft.

2. Vallen en botbreuken
Informatie over vallen bij ouderen, risicofactoren, gevolgen en valpreventie.
Wanneer ouderen vallen kunnen ze een botbreuk oplopen, dit wordt ook wel een fractuur genoemd. Er
is sprake van progressieve afname van de botkwaliteit en een toename van het valrisico naarmate de
leeftijd vordert. Een verminderde botkwaliteit is het gevolg van onvoldoende botaanmaak in relatie tot
toegenomen botafbraak. Naast de kwaliteit en de sterkte van het skelet speelt het wel of niet optreden
van een trauma en het soort trauma een rol. De meeste fracturen treden op bij patiënten die geen
osteoporose hebben, maar osteoporose is wel een belangrijke factor die de kans op fracturen vergroot.
Er zijn een aantal andere risicofactoren die ook de kans op een fractuur vergroten:
- Hogere leeftijd
- Vrouwelijk geslacht
- Laag lichaamsgewicht
- Weinig lichaamsbeweging
- Eerdere fractuur
- Frequent vallen
- Calciumgebrek en vitamine D-tekort
Een belangrijke manier om fracturen te voorkomen is valincidenten voorkomen. Goed schoeisel kan
vallen helpen voorkomen. Daarnaast helpen oefeningen ter verbetering van het evenwicht en de
spierkracht, regelmatige controle van het gezichtsvermogen en aanpassingen binnenshuis ook bij
valpreventie. Verder dient het medicijngebruik te worden beoordeeld, aangezien sommige medicijnen
de motoriek ongunstig kunnen beïnvloeden, waardoor er meer kans is op valincidenten.
Een andere manier om fracturen te voorkomen is de botten sterk houden. Inname van voldoende
calcium (via voedingsmiddelen of supplementen), blootstelling aan voldoende zonlicht (voor vitamine
D), regelmatige lichaamsbeweging en niet roken kunnen ertoe bijdragen dat de botten sterk blijven.

Medicatie die de botmineraaldichtheid beïnvloedt
-

-

Calcium: voor de opbouw en het onderhoud van het skelet is ongeveer 1000 milligram calcium
per dag nodig. Er moet dus genoeg calcium in de voeding zitten. Het extra toedienen van
calcium zorgt voor een stijging van de botmineraaldichtheid. Er zijn alleen geen echt gunstige
resultaten gevonden op de fractuurpreventie.
Vitamine D: vitamine D is nodig om calcium te kunnen opnemen in de darmen. Een vitamine-D
tekort kan daarom leiden tot osteoporose. Door het gebruik van vitamine D kan de botmassa
een klein beetje stijgen wat kan leiden tot een afname van de het aantal botbreuken.
fractuurfrequentie.

-

-

-

-

Bisfosfonaten: dit is op het moment de belangrijkste medicatie bij osteoporose. Deze medicatie
zorgt voor een remming van de botafbraak. De effecten hiervan zijn aangetoond en door het
gebruik van bisfosfonaten wordt de kans op een botbreuk verkleind.
Oestrogenen: bij vrouwen hangt het botverlies voor een deel samen met het verlies aan
oestrogeen na de menopauze. Er is een gunstig effect aangetoond op de botmassa en
fractuurfrequentie na het toedienen van oestrogeen. Echter kan wel de kans op borstkanker
hiermee worden vergroot en daarom wordt het niet meer als primaire behandeling aanbevolen.
Dit extra risico neemt weer af wanneer wordt gestopt met de oestrogenen.
Parathyreoïdaal hormoon (PTH): Dit hormoon wordt gemaakt door de schildklier en geeft
stimulatie van de botvorming. Hierdoor stijgt de botmineraaldichtheid en daalt het aantal
wervelfracturen met 50%. Hiermee is de therapie ongeveer even effectief als de bisfosfonaten.
Strontiumranelaat: dit is een redelijk nieuw middel waarvan de precieze werking nog niet
helemaal bekend is. Men denkt dat het de botaanmaak stimuleert en de botafbraak remt. Ook
dit middel geeft een daling van 50% van het aantal wervelfracturen.

Meest voorkomende fracturen bij ouderen
Er zijn jaarlijks meer dan 83000 fracturen in Nederland. Bij ouderen zijn de meest voorkomende
fracturen een breuk van de heup, van de wervel, van de schouder en van de pols.
- Heupfracturen: In Nederland breken jaarlijks 17.500 mensen een heup. 9 van de 10
heupfracturen ontstaan bij mensen boven de 60 jaar. Deze breuk komt veel vaker bij vrouwen
voor dan bij mannen. Een heupfractuur kan ernstige gevolgen hebben. De kans bestaat dat de
patiënt zijn dagelijkse bezigheden niet meer kan uitvoeren, niet langer zelfstandig kan wonen of
een ernstige aandoening krijgt die tot de dood leidt. Lichaamsbeweging zorgt voor sterkere
botten en spieren en verbetert de kans op goed herstel.
- Wervelfracturen: Bij ouderen met osteoporose kunnen de wervels spontaan inzakken en
worden samengedrukt (gecomprimeerd). Het gevolg hiervan is dat bij weinig kracht op de
wervels (draaien, bukken, opstaan) al een wervelfractuur kan ontstaan. Deze fracturen ontstaan
vooral halverwege of onder in de rug.
- Schouderfracturen: Bij een val op een gestrekte arm kan het sleutelbeen (clavicula) of het
bovenarmbeen (humerus) bij de schouder breken. Deze mensen hebben veel pijn en kunnen
hun arm niet bewegen, wat zorgt voor moeilijkheden in de dagelijkse bezigheden.
- Polsfracturen: Ook deze fractuur is het gevolg van een val op een gestrekte arm. De meest
voorkomende polsfractuur is de Colles-fractuur, een breuk van één van de botten van de
onderarm (het spaakbeen) bij de pols.

Psychosociale gevolgen
Botbreuken genezen langzamer bij oudere mensen, de pijnklachten houden langer aan en de mensen
worden beperkt in hun bewegingsvrijheid. Bepaalde activiteiten zoals zitten, staan, liggen, tillen en
lopen kunnen hierdoor moeilijker worden. Het gevolg hiervan kan dan weer zijn dat deze mensen niet
meer kunnen sporten, deelnemen aan het sociale leven en uiteindelijk misschien zelfs niet meer naar
buiten durven uit angst om (opnieuw) te vallen. De lichamelijke conditie zal slechter worden wanneer ze
niet meer kunnen bewegen zoals normaal. Uiteindelijk kunnen ze misschien minder goed zelfstandig
functioneren en zelfs niet meer zelfstandig thuis wonen. De gevolgen van een botbreuk kunnen dus wel
ingrijpender zijn dan er in eerste instantie wordt gedacht.

3. Artrose
Wat is artrose en hoe ontstaat het?
Artrose is een ziekte waarbij het gewrichtskraakbeen afneemt in hoeveelheid en kwaliteit en waarbij op
langere termijn het onderliggende bot wordt aangetast. Dit komt vooral voor in de handen, knieën,
schouders, nek en heupen. Kraakbeen bestaat normaal uit bindweefsel (collageen), de
kraakbeencellen (chondrocyten) en proteoglycanen, dit zijn grote moleculen die veel water kunnen
aantrekken. Bij artrose verandert de samenstelling van dit kraakbeen, zo zijn er minder proteoglycanen
en is er minder bindweefsel. Hierdoor kan het kraakbeen rafelig worden in plaats van mooi glad en
ontstaan er op den duur gaten. Hierdoor wordt het onderliggende bot sterker belast en wordt dit
dikker, kunnen er extra botuitsteeksels (osteofyten), ontstaan en vormen zich soms holtes in het bot.
Deze veranderingen kunnen ontstaan wanneer de beschermingsmechanismen van het kraakbeen en
factoren die het kraakbeen beschadigen niet met elkaar in evenwicht zijn. De oorzaken voor deze
disbalans zijn enerzijds een te grote belasting of “stress” van het kraakbeen, bijvoorbeeld door slijtage
op oudere leeftijd, door een verkeerde stand van de gewrichten, door onvoldoende schokdemping bij
een weggehaalde meniscus of door obesitas. Anderzijds kan het kraakbeen zelf afwijkend zijn
waardoor het een normale belasting niet goed aan kan, bijvoorbeeld als een gewricht lange tijd
ontstoken is. Artrose kan worden ingedeeld in primaire artrose, waarbij de precieze oorzaak niet
bekend is, en secundaire artrose waarbij de oorzaak wel bekend is. De klachten die passen bij artrose
zijn gewrichtsstijfheid (dus het niet goed kunnen bewegen van het gewricht), pijn, krakende geluiden,
vocht in het gewricht en ontstekingsverschijnselen, zoals roodheid en warmte. Typisch voor artrose is de
zogenaamde “startstijfheid”, wat inhoudt dat het gewricht met moeite op gang komt.

Diagnostiek
Als er de verdenking is op artrose in een bepaald gewricht, wordt na het onderzoeken van het gewricht
door de arts een röntgenfoto gemaakt van dat gewricht. De röntgenfoto is belangrijk in de diagnose
artrose, omdat de ernst van de artrose in beeld kan worden gebracht en gekeken kan worden of de
artrose verergert. Wel is het zo dat artrose op de röntgenfoto niet hoeft te betekenen dat iemand
klachten heeft. Wanneer je bij iedereen ouder dan 70 jaar röntgenfoto’s zou maken van de gewrichten,
zou je maar liefst bij 80% artrose vinden. Lang niet al deze mensen hebben echter klachten! Op een
röntgenfoto is artrose te herkennen aan een smallere gewrichtsspleet, de spleet tussen de
verschillende botten in het gewricht. Verder kunnen holtes in het onderliggende bot en de
botuitsteeksels (osteofyten) worden gezien. Kraakbeen zelf is niet te zien op de foto.
Bij kleinere gewrichten, zoals de vingergewrichten, kunnen de botverdikkingen ook van buitenaf te zien
zijn.

Behandeling
Eigenlijk zijn er twee behandelingsmogelijkheden:
1: Conservatief (=niet-operatief): denk hierbij aan pijnstilling, fysiotherapie, voorlichting over
bijvoorbeeld het vermijden van extra gewrichtsbelasting bij sporten als hardlopen. Eventueel
hulpmiddelen als een brace.
2: Operatief: Hierbij zijn er vier opties:

i. Artroscopie (kijkoperatie in het gewricht), dit kan bij de grotere gewrichten als de knie waarbij de
onregelmatigheden in het kraakbeen kunnen worden weggehaald.
ii. Osteotomie: hierbij wordt een stuk bot weggehaald om de stand van het gewricht te verbeteren.
iii. Artrodese: hierbij wordt het gewricht vastgezet zodat de pijn minder is, maar helaas ook de functie
van het gewricht verloren gaat.
iv. Prothese: hierbij wordt een gewricht vervangen, bijvoorbeeld bij een knie- en een heupprothese.
Hierbij kan de pijn sterk verminderd worden terwijl het gewricht wel nog gebruikt kan worden.

4. Vormen van Reuma
Wat is reuma?
Reuma is niet één ziekte, maar een verzamelnaam van tientallen verschillende ziektebeelden van
gewrichten, pezen en botten. Eigenlijk alle klachten van gewrichten, pezen of botten, die niet
veroorzaakt zijn door trauma (beïnvloeding van buitenaf), worden reumatische klachten genoemd.
Patiënten met reuma presenteren zich met gewrichts-, pees-, of spierklachten, en hebben daarnaast
ook vaak klachten die niet specifiek op één plaats gelokaliseerd zijn, maar betrekking hebben op het
hele lichaam, zoals moeheid, gewichtsverlies of temperatuursverhoging.

Inflammatoire versus niet-inflammatoire klachten
Gewrichtsklachten kunnen verschillende oorzaken hebben. Als
klachten worden veroorzaakt door een ontstekingsproces, dan
worden dat inflammatoire gewrichtsklachten genoemd.
Voorbeelden van ziekten op basis van inflammatie (ontsteking)
zijn:
- Reumatoïde artritis
- Jicht
- Ziekte van Bechterew
Klachten kunnen ook niet-inflammatoire oorzaken hebben,
bijvoorbeeld overbelasting of slijtage. Klachten door slijtage
worden ook wel degeneratieve aandoeningen genoemd. Hierbij
kun je denken aan:

Voorbeeld van inflammatoire
gewrichtsklachten: Reumatoïde
artritis

- Artrose
- Osteoporose
Ook zijn er mensen waarbij de pijn niet
geconcentreerd is op de gewrichten zelf, maar op
de structuren daarom heen, zoals de pezen,
spieren of slijmbeurzen die rondom een gewricht
zitten. Slijmbeurzen zijn een soort zachte
kussentjes rondom gewrichten die ervoor zorgen

Voorbeeld van degeneratieve gewrichtsklachten:
artrose

dat de bewegingen soepel verlopen. Een voorbeeld van zo’n ziekte is:
- Fibromyalgie
Op grond van deze vormen is er toch een indeling te maken in de grote groep van reumatische
aandoeningen:
-

Ontstekingsreuma (inflammatoir)
Degeneratief (slijtage)
Wekedelenreuma (spier-, pees-, of slijmbeurzen)

Komt het veel voor, -en kan ik het ook krijgen?
Reumaklachten komen veel voor. Bijna 2 miljoen mensen in Nederland hebben reumatische klachten.
De meeste daarvan, iets meer dan de helft, hebben artrose. Artrose is slijtage, en de kans daarop wordt
groter naarmate je ouder wordt. De helft van de reumapatiënten is tussen de 40 en 64 jaar. Zo oud is
dat dus nog niet! Zeker de inflammatoire reuma's kunnen op deze leeftijd voorkomen. Daarnaast is er
nog een zeldzame vorm van reuma die bij kinderen kan voorkomen, en de ziekte van Bechterew steekt
ook vaak de kop op rond het 20e levensjaar -Reuma is dus geen ziekte voor alleen oude mensen!

5. Reumatoïde artritis
Epidemiologie
In 2011 waren naar schatting 5,1 per 1.000 mannen en 8,8 per 1.000 vrouwen bekend met de diagnose
reumatoïde artritis. Het komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen en het komt vaker voor naarmate
de mensen ouder worden.

Pathofysiologie
Reumatoïde artritis is een auto-immuun ziekte. Normaal gesproken vernietigd
het afweersysteem indringers van buiten (schimmels, bacteriën, virussen). In
het geval van een auto-immuun reactie worden er ook lichaamseigen
structuren aangevallen. Bij reumatoïde artritis komen bepaalde
ontstekingsfactoren vrij die ervoor zorgen dat er ontstekingen in gewrichten,
pezen, spieren en/of organen ontstaat. Het afweersystem van het lichaam
beschadigt dus het eigen lichaam.
Reumatoide artritis is een ontsteking van het synovium (slijmvlies) in de gewrichten. Ook kunnen
peesscheden en slijmbeurzen ontstoken raken. Het eigen immuunsysteem produceert autoantilichamen
(reumafactor) die het gewrichtskraakbeen, het gewirchtskapsel, de pezen en uiteindelijk ook het bot
aantasten. Hoe de ontstekingsprocessen bij reumatoïde artritis ontstaan, is nog niet helemaal duidelijk
omdat niet bij iedere patiënt reumafactor aanwezig is. Er zijn sowieso nog andere ontstekingscellen en –
deeltjes betrokken. Er ontstaat uiteindelijk Pannus, een ontstekingsachtige laag aan de binnenkant van
het synovium, het ontstoken weefsel groeit dus in tussen overgang van synovium naar kraakbeen. Het
ontstoken synovium produceert enzymen die zorgen voor afbraak van het kraakbeen.

Klinisch beeld
De pijn is voornamelijk gelokaliseerd in perifere gewrichten, zoals de handen en voeten. Bovendien
treden de volgende klachten vaak op: (ochtend)stijfheid, zwellingen, verminderd functioneren, moeheid

en slaapstoornissen. Er kunnen ook standsafwijkingen van de hand voorkomen. Een bekende
misvorming van de hand is het afglijden van de vingers naar de kant van de ellepijp (ulnaire deviatie).
Ook wordt vaak een zwanenhalsmisvorming van de vingers gezien. Door deze afwijkingen wordt het
moeilijk om iets goed en stevig vast te pakken en onmogelijk om fijne karweitjes te doen, zoals knopen
dichtmaken.

Diagnostiek
Het verhaal van de patiënt en het lichamelijk onderzoek van de arts zijn erg belangrijk voor het stellen
van de diagnose. Vervolgens kunnen de gewrichtsontstekingen bevestigd worden door bloed te laten
prikken. De ontstekingswaarden in het bloed (CRP en BSE) zijn dan verhoogd. Deze waarden kunnen ook
gebruikt worden om het verloop van de ziekte te monitoren. Ook kan het bloed onderzocht worden op
reumafactoren. Als deze factoren aanwezig zijn, verloopt de ziekte vaak ernstiger. Op een röntgenfoto is
ook te zien of een gewricht beschadigd is, maar dit is pas in een later stadium van de ziekte zichtbaar.

Behandeling
Reumatoïde artritis kan behandeld worden met behulp van medicatie, zoals pijnstillers (NSAID’s),
klassieke reumaremmers (DMARD’s) of biologische reumaremmers (biologicals). Bovendien worden
patiënten vaak verwezen naar een oefen- of fysiotherapeut. In ernstige gevallen kan de patiënt
uiteindelijk bij de orthopedisch chirurg terecht komen. Deze chirurg kan de gewrichten schoonmaken of
kunstgewrichten plaatsen indien noodzakelijk. Na een gewrichtsvervangende operatie gaat de
revalidatiearts meekijken hoe het dagelijks leven weer zo goed mogelijk hervat kan worden.

6. Fibromyalgie
Wat is fibromyalgie?
Fibromyalgie betekent letterlijk bindweefselspierpijn en wordt gekenmerkt door (chronische) pijn in
bindweefsel en spieren. Het wordt ook wel weke delen reuma genoemd. Klachten die bij fibromyalgie
optreden zijn algemene spierpijn en spierstijfheid, gecombineerd met klachten zoals (extreme)
vermoeidheid, slaapstoornissen, hoofdpijn, concentratie- en geheugenstoornissen en darmklachten.

Hoe vaak komt fibromyalgie voor?
Fibromyalgie komt ongeveer bij 2 op de 100 volwassenen voor en komt vaker voor bij vrouwen,
voornamelijk in de leeftijdscategorie 20 tot 60 jaar.

Hoe ontstaat het?
Er is op dit moment nog geen duidelijke oorzaak voor het ontstaan van fibromyalgie. De huidige
gedachte is dat er een probleem ligt in de complexe interactie van biologische (o.a. aangeboren
factoren), gedragsmatige en psychologische factoren. Er zijn verschillende theorieën op dit moment:
- Gestoorde aansturing vanuit hersenen naar spieren, waardoor pijn ontstaat die er eigenlijk niet is.
- Grotere gevoeligheid voor pijnprikkels door gevoeligere cellen en/of lagere prikkeldrempel.
- Abnormaal lage productie neurotransmitters zoals serotonine, dopamine en noradrenaline . Dit zijn
chemische stofjes die signalen in het lichaam doorgeven van de hersenen naar organen en spieren, maar
ook het slaappatroon beïnvloeden.

- Verzuring van het lichaam en ophoping van afvalstoffen, wat zorgt voor traag verlopende processen
die energie moeten opleveren, beschadiging van gewrichten en een suboptimaal herstel.

Hoe wordt de diagnose gesteld?
Omdat de oorzaak nog onbekend is, is er geen test om de diagnose te
stellen. De diagnose wordt gesteld middels richtlijnen die gebaseerd
zijn op de klachten:
1. Pijn/stijfheid op meer dan 3 plekken, zowel links als rechts,
zowel boven als onder de taille.
2. Pijn langer dan 3 maanden
3. Minstens 11 van de 18 tenderpoints (zie plaatje).
Nieuwe criteria maken gebruik van een fibromyalgiescore. De
fibromyalgiescore is een pijnscore plus een symptoomscore.
- Pijnscore: Aantal plekken met pijn (maximaal 19 punten).
Tenderpoints fibromyalgie
- Symptoomscore: Puntentelling voor moeheid, niet uitgerust
ontwaken en moeite hebben met nadenken en concentreren in de afgelopen week. Deze score wordt
opgeteld met het aantal extra symptomen die een patiënt had (totaal maximaal 12 punten).
Er is sprake van fibromyalgie bij een fibromyalgiescore van ≥12, met een pijnscore van minimaal 3 en
symptoomscore van minimaal 5.

Hoe behandel je fibromyalgie?
Het doel van behandelen is het verminderen van de klachten en het herstel van functie en kwaliteit van
het leven. Medicijnen zijn geen eerste keuze behandeling, omdat niet duidelijk is wat de oorzaak is.
Pijnstillers geven bij sommige patiënten enige verlichting, maar over het algemeen hebben patiënten
met fibromyalgie er geen baat bij. Goede resultaten zijn er wel met een multidisciplinaire aanpak met
oefentherapie, ergo- en fysiotherapie, lotgenotencontact, socio- en psychotherapie. Het is dus heel erg
belangrijk dat aan patiënten wordt uitgelegd wat het doel van de behandeling is en dat medicatie niet
altijd helpt, maar dat dit met een multidisciplinaire aanpak vaak wel het geval kan zijn!

7. Jicht
Wat is Jicht?
Jicht is een eeuwenoude aandoening, waarvan met name de laatste tweehonderd jaar het voorkomen
weer stijgt. Het wordt relatief vaker gezien bij personen met een bourgondische leefstijl, de reden
hiervoor zal in deze tekst duidelijk worden. De officiële, medische benaming van jicht is ‘artritis urica’.
Zoals veel medische termen zegt ook deze benaming precies wat er aan de hand is. Artritis is de
benaming voor een ontstoken gewricht; hiervan is sprake bij jicht. Urica verwijst naar urinezuur/uraat
en zegt wat over de oorzaak voor die ontsteking.

Bij wie komt jicht het meeste voor?
Jicht is de meest voorkomende oorzaak van ontsteking van de gewrichten. De man vrouw verdeling is
8:1 ten nadelen van de mannen. Factoren die het ontstaan kunnen beïnvloeden zijn onder meer hoge

bloeddruk, overgewicht, te hoge bloedsuikerspiegel en te hoog cholesterol. Ook bepaalde medicijnen en
nierfalen geven een verhoogde kans op jicht. Uiteraard geven een combinatie van de genoemde
aandoeningen een hogere kans.

Hoe ontstaat jicht?
Zoals gezegd wordt jicht dus veroorzaakt door urinezuur.
Urinezuur is een stofje dat vrijkomt bij de afbraak van een
ander stofje purine wat vrijkomt bij de afbraak van cellen in
het lichaam. Zo is het ondermeer een eindproduct bij de
afbraak van DNA. Dit DNA kan afkomstig zijn van cellen in het
lichaam zelf, maar kan ook het lichaam binnen komen uit de
voeding, zoals alcohol, orgaanvlees, schelpdieren en fructose
rijke dranken. Een andere reden voor een verhoogde
concentratie urinezuur kan het krijgen van een chemokuur zijn. Hierbij worden veel cellen beschadigd.
Urinezuur is een giftige stof voor het lichaam. Daarom bind het lichaam urine zuur aan een stofje
genaamd ‘natriumbicarbonaat’. Op deze wijze wordt urinezuur onschadelijk gemaakt. Na binding wordt
de nieuwe stof natriumuraat genoemd. Dit natriumuraat verlaat het
lichaam via de nieren. Wanneer de inname van urinezuurrijke stoffen te
hoog is, of wanneer de nieren urinezuur niet goed kunnen verwijderen,
kunnen deze natriumuraat stoffen gaan samenklonteren tot kristallen en
neerslaan. Dit doen ze bij voorkeur in gewrichten, op de meer koudere
plekken van het lichaam. Hoewel 5% van de volwassen bevolking
verhoogde concentraties natriumuraat in het bloed heeft, resulteert dit
slechts bij 2% van die mensen in jichtaanvallen. De exacte reden hiervoor
is niet bekend.

Welke klachten kan je verwachten bij een jichtaanval?
Jicht presenteert zich vaak als een acute, snel optredende pijn, die meestal ’s nachts ontstaat en soms
gepaard gaat met koorts. De pijn is meestal beperkt tot één gewricht, soms tot meerdere. Bij ruim
driekwart van de mensen die een eerste jichtaanval ervaren, is deze gesitueerd in de grote teen. Andere
plekken waar jicht vaker voorkomt is de enkel, knie, kleine handgewrichten en pols, maar ook oren en
neus Het gewricht is gezwollen en rood en kan vaak niet meer volledig bewogen worden. De klachten
blijven vaak tot een week aanwezig.. Mensen waarbij de jicht niet goed onder controle is of niet

behandeld wordt, kunnen typische ophopingen van natriumuraatkristallen krijgen in het gewricht. Dit
zijn pijnloze zwellingen, die ook wel (jicht-) tophi worden genoemd.

Hoe wordt Jicht behandeld?
Bij een acute jichtaanval is het verstandig om het gewricht dat is aangedaan te behandelen met koude
pakkingen. Deze kunnen 10
minuten tot een half uur op
het gewricht worden
aangebracht en dit herhalen
tot 4x per dag.
Medicamenteus wordt er in
de acute fase vaak gekozen
voor een zogenoemde NSAID.
Dit is een specifieke,
ontstekingsremmende groep
medicijnen waar onder andere diclofenac, ibuprofen en
naproxen ook onder vallen. Een ander medicijn, dat
specifiek voor jicht wordt gebruikt, is colchicine. Zowel
NSAID’s en colchicine remmen de ontsteking en zorgen
voor vermindering van de pijn.
Om urinezuur gehalte in het bloed te verlagen wordt er
allopurinol voorgeschreven. Deze voorkomt de vorming
van urinezuur. Dit medicijn wordt vaak ook als
onderhoudsmedicatie gegeven om een nieuwe aanval te
voorkomen.

Naast deze medicamenteuze mogelijkheden zijn
aanpassingen in de leefstijl ook bewezen effectief. Zo is
het matige of stoppen van alcohol en minder eten van voeding met veel purine zoals ansjovis, bouillon,
haring, lever, mosselen, sardines en fructose drankjes.

8. De ziekte van Bechterew
De ziekte van Bechterew, behoort tot de chronische inflammatoire reumatische ziekten waarbij rugpijn
de hoofdklacht is. Chronisch wil zeggen dat de ziekte niet voor 100% te genezen is. Met medicijnen kan
de ziekte worden onderdrukt, echter wanneer er met deze medicijnen gestopt wordt, zal de ziekte weer
op spelen. Inflammatoir wil zeggen dat de klachten worden veroorzaakt door een ontsteking. Veel
mensen zullen bij een ontsteking denken aan bacteriën en virussen, toch kan er ook een

ontstekingsproces plaatsvinden zonder de aanwezigheid van deze twee. Bij de ziekte van Bechterew is
nog niet helemaal bekend wat nou zorgt voor de ontsteking.
Het is een reumatische ziekte, die vooral verschilt van bijvoorbeeld Reumatische Artritis door de locatie
van de ontstekingen. Bij Reumatische Artritis bevinden de ontstekingen zich meestal in de kleinere
gewrichten zoals die van de hand. De ziekte van Bechterew zorgt voornamelijk voor ontstekingen van de
wervelkolom, heupen en soms de knie en valt daarom onder de familie van Spondyloarthropathiëen. De
ziektes binnen deze familie hebben hetzelfde ziektemechanisme maar geven net allemaal iets andere
klachten. De ziekte van Bechterew is de meest voorkomende ziekte binnen deze familie en wordt bij
ongeveer 1 op de 200 mensen gezien. In het latijn wordt de ziekte ook wel Spondylolitis ankylopoetica
genoemd:
 Spondylo is Grieks voor wervel
 de uitgang –itis staat voor ontsteking
 ankylosering betekent het fuseren of stijf worden van de wervelkolom.

Wat zijn de klachten?
Deze ziekte zorgt dus voornamelijk voor ontstekingen in de gewrichten van de wervelkolom. De
hoofdklacht die de ziekte daarom geeft is pijn in de rug, voornamelijk laag in de rug. Er zijn echter
heleboel aandoeningen die kunnen zorgen voor lage rugpijn. De ziekte van Bechterew kun je
onderscheidden van de rest door een aantal specifieke punten:
1. het ontstaat meestal rond de leeftijd 15-35 jaar, vaker bij mannen
2. de stijfheid in de rug / pijn begint geleidelijk
3. de klachten houden langer aan dan 3 maanden
4. er zijn minder klachten tijdens activiteit/inspanning
5. na rust zijn de klachten het ergste, bijvoorbeeld ’s ochtends
6. de stijfheid in de ochtend houdt langer aan dan 30 minuten
7. de pijn maakt je wakker in de tweede helft van de nacht
De ziekte van Bechterew gaat vaak gepaard met ontstekingen buiten het skelet:
 30 % van de patiënten maakt ooit een oogontsteking door
 15% krijgt psoriasis, een ontsteking van de huid
 8% ontwikkelt chronische darm ontsteking, ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa

Hoe wordt de diagnose gesteld?
De diagnose voor de ziekte van Bechterew wordt gesteld op basis van de bovengenoemde symptomen,
bloedonderzoek en röntgenfoto’s. In het bloed kan gekeken worden naar een specifiek gen (HLA-B27)
dat de kans dat iemand Bechterew heeft erg groot maakt. Daarnaast kunnen er specifieke eiwitten
worden bekeken die verhoogd zijn bij ontstekingsprocessen, een voorbeeld hiervan is het CRP eiwit. Dit
is echter niet specifiek voor de ziekte van Bechterew.

Naast bloedonderzoek kunnen röntgenfoto’s ook de diagnose bevestigen. Op deze foto’s zou je
ontsteking kunnen zien van de aanhechting van de wervelkolom aan het bekken (sacroilitis). Dit is iets
wat erg specifiek is voor de ziekte van Bechterew. Wanneer je dit ziet op de foto en er is minstens een
van de kenmerkende symptomen aanwezig dan kan de diagnose Bechterew worden gesteld.

Wat kan er aan gedaan worden?
Met behulp van medicijnen en fysiotherapie kunnen de pijn en stijfheid klachten verminderd worden.
Het is afhankelijk van de ernst van de klachten welke medicijnen voorgeschreven zullen worden.
Meestal wordt er bij milde klachten begonnen met eenvoudige pijnstillers zoals paracetamol.
Paracetamol heeft echter geen ontstekingsremmende werking. Wanneer de klachten ernstiger zijn,
worden er daarom ontstekingsremmende pijnstillers zoals ibuprofen, diclofenac of naproxen
voorgeschreven. In veel gevallen zijn deze middelen erg effectief. Een ander middel wat effectief is zijn
corticosteroiden, al geven deze medicijnen veel bijwerkingen.
Bij ernstigere vormen van Bechterew kan er overgestapt worden op de klassieke reumaremmers.
Voorbeelden hiervan zijn methothrexaat en sulfasalazine. Deze medicijnen werken misschien beter
maar hebben vaak vervelende bijwerkingen, vandaar dat artsen voorzichtig zijn in het voorschrijven van
deze middelen.
Blijken ook de klassieke reumaremmers niet te werken dan kan er gekozen worden voor ‘biologicals’.
Voorbeelden hiervan zijn ‘Humira’ en ‘Remicade’. Dit zijn middelen die het immuunsysteem
onderdrukken en daarmee de ontstekingen remmen. Ze zijn vaak erg effectief. Het nadeel van deze
medicatie is dat ze erg prijzig zijn. De kosten kunnen per jaar oplopen tot 15.000-20.000 euro. Een ander
nadeel is dat het meestal via een infuus gegeven moet worden. De patiënt moet daarom om de zoveel
weken naar het ziekenhuis. Sommige biologicals kunnen ook door de patiënt zelf worden toegediend
met behulp van een ‘prikpen. Beide vormen kunnen belastend zijn voor de patiënt. Bovendien remmen
ze het immuunsysteem, dit betekent dat de patiënt veel vatbaarder wordt voor andere ziektes. Echter
wegen de voordelen vaak op tegen de nadelen.

9. De rollatorepidemie
Niet alleen de geest, maar ook het lichaam wordt ouder. Ouderen zijn over het algemeen fysiek minder
sterk dan jongeren. De kracht en beweeglijkheid van het lichaam neemt langzaam af. Dat kan ertoe
leiden dat hulpmiddelen, zoals een rollator of stok, nodig zijn om nog goed te kunnen lopen. Waar komt
deze lichamelijke achteruitgang vandaan en wat kun je ertegen doen?

Spier verlies
De belangrijkste reden van de lichamelijk achteruitgang op oudere leeftijd is het verlies aan spiermassa
en spierfunctie. Dit wordt ook wel sarcopenie genoemd. Door het verlies van spierweefsel en
spierkracht worden mensen minder mobiel. Ze moeten met minder spierkracht dezelfde activiteiten
ondernemen, en dat kost ze veel kracht. Ouderen met ernstige sarcopenie raken afhankelijk van hulp en

verliezen hun zelfstandigheid. U kunt zich voorstellen dat dit een enorme impact heeft op iemands
leven.
Door de afgenomen spiermassa raakt ook het reactievermogen vertraagd, waardoor het lopen minder
stabiel verloopt en de kans op vallen toeneemt. Zeker bij ouderen, waar vaak andere aandoeningen
zoals botontkalking meespelen, kan dit leiden tot botbreuken of andere ernstige problemen.

Waarom verliezen ouderen spiermassa?
Hoe sarcopenie, en dus het verlies aan spiermassa, precies ontstaat, is nog niet goed bekend. Wel zijn er
een aantal bekende factoren die de kans op sarcopenie vergroten. Leeftijd is natuurlijk een belangrijke
factor. Tussen de 65-70 jaar voldoet 14% aan de definitie van sarcopenie (dus verlies van spiermassa én
kracht), boven de 80 jaar voldoet 53% al aan de definitie van
sarcopenie. Ook geslacht speelt een rol, mannen verliezen relatief
meer spiermassa en kracht dan vrouwen. Tot slot speelt beweging
een erg belangrijke rol. Ouderen die meer actief blijven, verliezen
minder spierkracht en kunnen vaak langer hun zelfstandigheid
behouden. Bovendien is aangetoond dat krachttraining het verlies
van spiermassa kan vertragen. Het is voor ouderen dus erg
belangrijk dat ze actief blijven!

Op het plaatje hiernaast ziet u indrukwekkende beelden van een
scan van de benen van twee verschillende 70 plussers. Het bovenste
plaatje toont een niet actieve man. Opvallende is dat er vooral veel
vetmassa is (de witte stof) en weinig spiermassa nog over in het
midden. Het onderste plaatje laat de benen van een triatleet zien,
waar de benen bijna volledig nog uit spiermassa bestaan.

Andere oorzaken van sarcopenie
Het verlies aan spiermassa en kracht ontstaat niet alleen door toenemende leeftijd, soms kan een
onderliggende ziekte ook leiden tot verlies van spieren. Dit kunnen ziektes zijn waarbij veel energie
verbruikt wordt die uit de spieren wordt gehaald. Denk hierbij aan ontstekingsziekten als reuma, maar
ook aan vormen van kanker. Ook ziekten waarbij de opname van voedsel gestoord is kan sarcopenie
ontstaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ontstekingsziektes van de darm maar ook aandoeningen als
anorexia.
Tot slot zijn er natuurlijk ook bepaalde spier- en zenuwaandoeningen die tot verlies van spierkracht en
massa kunnen leiden. Voorbeelden hiervan zijn de ziekte van Duchenne of ALS.

Behandeling van sarcopenie
Het verlies van spieren komt niet van de een op de andere dag. Behandelen is dan ook vaak moeilijk en
meestal gericht op het voorkomen van verdere achteruitgang en behouden van de huidige spiermassa.
Zoals eerder genoemd kan beweging en voornamelijk krachttraining het verlies tegengaan. Verder is het
belangrijk om de voeding van ouderen te optimaliseren en het eten zelf te stimuleren. Met name
eiwitten zijn erg belangrijk voor het behoud van spieren. Tot slot is het zo goed mogelijk behandelen van
andere aandoeningen bij ouderen van belang. Veel ouderen hebben bijvoorbeeld suikerziekte (ook wel
ouderdomssuiker) wat er voor kan zorgen dat brandstoffen uit het eten niet optimaal gebruikt worden
voor de spieren. De suikerziekte goed behandelen kan dan ook de sarcopenie verbeteren.

10. Kanker in de botten
Dat het helaas mogelijk is om kanker in de beenderen te ontwikkelen, is bij de meesten wel bekend. In
dit stukje kunt u meer leren over het ontstaan van deze aandoening, het stellen van de diagnose en de
eventuele behandeling.

Metastase of primair?
In het overgrote deel van de gevallen is kanker in de botten een uitzaaiing (metastase) van een
kwaadaardige tumor elders is het lichaam. Door steeds verdergaande beschadigingen en wijzigingen in
het erfelijke materiaal van een kankergezwel, kunnen kwaadaardige cellen de eigenschap ontwikkelen
om hun eigen omgeving (bijvoorbeeld een long) te verlaten. De meeste uitzaaiingen verspreiden via de
bloedbaan naar de botten. Meestal zijn de schedel, ribben, bekken, wervels en/of lange pijpbeenderen
aangedaan. Een groot aantal carcinomen is geneigd naar de botten uit te zaaien. De metastasen
gedragen zich echter niet allemaal gelijk. Zo zijn er uitzaaiingen die osteolytisch zijn (bot afbreken), zoals
tumoren van de borst, schildklier en nieren of een melanoom (huidkanker). Andere metastasen, van
bijvoorbeeld de prostaat of dikke darm, maken juist bot aan en worden
osteoblastisch genoemd.
Bij de ziekte van Kahler denkt men altijd aan botkanker. Deze ziekte staat ook
wel bekend als een multipel myeloom en is eigenlijk geen botkanker. Het betreft
in dit geval kanker van bepaalde cellen van het immuunsysteem, de
plasmacellen die normaliter antilichamen maken. Omdat deze tumoren zich
bevinden in het beenmerg, dus in de botten, is deze spraakverwarring ontstaan.
Primaire tumoren in het bot, dus kanker die uitgaat van botweefsel, zijn zeer
zeldzaam. De ‘echte’ botkanker valt in de categorie van steunweefseltumoren
(sarcomen), en wordt een osteosarcoom genoemd.

Klachten
Bij de beschrijving van de klachten richten we ons voornamelijk op de klachten
bij een uitzaaiing in de botten, omdat dit het merendeel van kanker in de botten
betreft. Een veelvoorkomende klacht is botpijn, die ontstaat door prikkeling van
het botvlies. Berucht zijn de zogeheten pathologische fracturen (botbreuken)
die zich kunnen ontwikkelen doordat de structuur van het bot door een

uitzaaiing wordt veranderd. Tevens kunnen er neurologische uitvalsverschijnselen optreden door druk
op het ruggenmerg of een zenuw. Aanvullend kan ook het beenmerg aangetast worden, waardoor
mensen bloedarmoede of afweerstoornissen kunnen krijgen.

Diagnostiek
Bij het diagnosticeren van botmetastasen kan er een aantal stappen doorlopen worden, waarbij
verschillende beeldvormende technieken benut kunnen worden. Als een patiënt die bekend is met
kanker de arts met botpijn bezoekt, wordt vaak eerst een röntgenfoto het betreffende bot gemaakt. Als
er aanwijzingen zijn voor een uitzaaiing in het bot wordt aanvullend vaak een botscan gemaakt. Bij een
botscan wordt er een radioactieve stof, die via het bloed naar de botten gaat, ingespoten. Er wordt
vervolgens een foto (zie rechts) gemaakt waarop alleen de radioactieve stof wordt vastgelegd. De
donkere plekken op de afbeeldingen zijn locaties met toegenomen botaanmakende activiteit. Alle
metastasen geven aanleiding tot toegenomen botaanmaak, waardoor uitzaaiingen van alle tumoren
gevonden kunnen worden. Na een botscan wordt soms een CT-scan of MRI-scan gemaakt om wat
preciezer te kijken naar de donkere plekken, en om te kijken of het daadwerkelijk gaat om botkanker.
Tegenwoordig is er ook een combinatie van een botscan en een CT-scan, de PET-CT. Hierop zouden ook
kleinere tumoren al ontdekt kunnen worden.Vooral osteolytische tumoren kunnen hierdoor beter
gezien worden. Bij de diagnostiek wordt er ook gekeken naar het risico op botbreuken, en dit moet ook
worden meegenomen bij het bepalen van de behandeling.

Behandeling
De behandeling is doorgaans gericht op pijnbestrijding, waarbij de eerste keus in principe
medicamenteuze pijnstilling is. Patiënten hebben vaak veel baat bij een ontstekingsremmer (ibuprofen,
diclofenac) en/of een opiaat (tramadol, morfine). Als de pijnklachten met pijnstilling moeilijk onder
controle zijn of als er sprake is van beknelling van zenuwen of het ruggenmerg wordt vaak gekozen voor
radiotherapie (bestraling). Het effect van de bestraling treedt echter pas na enkele weken op. Als
alternatieve optie is er chemotherapie, waarbij dan doorgaans ook bifosfonaten worden gegeven. Deze
middelen bevorderen de stevigheid van de botstructuur. Als er fracturen optreden kan het aangewezen
zijn om chirurgisch in te grijpen, bijvoorbeeld middels schroeven en pinnen om de botbreuk verder te
stabiliseren. De ziekte van Kahler wordt primair behandeld met chemotherapie; een osteosarcoom
middels chirurgische verwijdering (resectie) en/of chemotherapie.

Prognose
Primaire tumoren in het beenmerg worden vaak pas laat ontdekt en zijn op dat punt ook moeilijk te
behandelen. De prognose is afhankelijk van hoe snel het osteosarcoom wordt ontdekt en wat er qua
behandeling mogelijke is. De levensverwachting bij de ziekte van Kahler is zeer wisselend.
De aanwezigheid van secundaire tumoren, dus als gevolg van metastasering, geeft een slechte
prognose. Als er uitzaaiingen in de botten zijn, wil dit zeggen dat de kanker al zo ver is ontwikkeld dat
het zich door het hele lichaam kan verspreiden. Dan kan het in theorie overal zitten. Er is dan alleen nog
palliatieve therapie mogelijk, waarbij er geen genezing meer wordt nagestreefd, maar optimale kwaliteit
van leven door behandeling van bijvoorbeeld pijnklachten.

Casus avond 2
Avond 2 stond in het teken van ouderdom & reumatische aandoeningen. Hieronder vind u een kruiswoordpuzzel
waarin u uw opgedane kennis van deze avond kan testen.
Verticaal
1. Bij artrose ligt het probleem met name in het?
4. Hoe worden de pijnloze zwellingen bij jicht ook wel genoemd?
5. Fybromyalgie is moeilijk te behandelen. Welke vorm van behandeling kan soms helpen?
6. Hoe heet de scan die wordt gebruikt om de botdichtheid te meten?
8. Bij artrose moet een gewricht soms vervangen worden door een?
9. Bij de ziekte van bechterew hebben patiënten vaak last van de?
Horizontaal
2. De heupfractuur komt vaker voor bij?
3. Welke stof is uitermate belangrijk voor sterke botten?
7. Er bestaan primaire en secundaire tumoren bij botkanker. Wanneer er een secundaire tumor wordt gevonden is dit vaak een?
10. Jicht is een vorm van?
11. Een risicofactor voor osteoposrose kan zijn?
12. Bij Reumatische artritis komen er vaak standsafwijkingen aan de vingers voor. Welke misvorming is vernoemd naar een
dier?
13. Wat kan sarcopenie (verlies van spiermassa) voorkomen?

