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AXIALE SPA?
NEEM DE REGIE EN
HOUD JE MONSTER
IN TOOM
Een monster dat je elke dag op je rug draagt. Heb je axiale SpA, dan
weet je precies hoe dat voelt. De ene dag weegt het monster meer dan de
andere dag. En uiteindelijk kan het zo zwaar worden dat het zorgt voor
structurele schade. Neem de regie en houd je monster in toom.
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WAT IS AXIALE SPA?
Axiale SpA is een afkorting van axiale spondyloartritis:
een reumatische aandoening. Het veroorzaakt chronische
ontstekingen in met name het bekken en de wervelkolom.
Er zijn twee vormen van axiale SpA: niet-röntgenologische
axiale spondyloartritis en röntgenologische axiale
spondyloartritis, ook wel bekend als de ziekte van Bechterew.

Beide vormen geven eenzelfde soort klachten. Het grootste
verschil is dat bij röntgenologische axiale SpA de chronische
ontstekingen al hebben gezorgd voor schade aan het bot.
Dat is te zien op een röntgenfoto. Het kan lang duren
voordat de diagnose axiale SpA is gesteld.

Heb jij axiale SpA?
Houd dan goed bij hoe het met je gaat. En let extra op signalen
die kunnen wijzen op schade. Zo houd je het monster in toom,
ook in de toekomst.
Lees verderop meer over structurele schade.

Niet-röntgenologische axiale spondyloartritis
Mogelijk een vroege vorm van
röntgenologische axiale SpA
Röntgenfoto toont geen afwijkingen,
MRI-scan mogelijk wel
Patiënten zijn vaker vrouw

Röntgenologische axiale spondyloartritis
Gewrichtsschade en vergroeiing
van wervels

Afwijkingen te zien op röntgenfoto

Patiënten zijn vaker man

AXIALE SPA IS EEN
MONSTER DAT JE ELKE
DAG MET JE MEE DRAAGT
De ontstekingen in de gewrichten die je krijgt bij axiale SpA
zijn chronisch. Dat betekent dat je de ontstekingen je hele
leven bij je draagt. De ontstekingen komen vooral voor in
gewrichten in het bekken, het sacro iliacaal (SI)-gewricht
(het gewricht tussen het heiligbeen en het bekken) en de
wervelkolom. Door de ontstekingen kun je pijn voelen,
moe en stijf zijn, en je minder goed bewegen.

HOE AXIALE SPA
EEN MONSTERLIJKE
LAST KAN ZIJN
Moe zijn en problemen met slapen

Pijn voelen, stijf zijn en minder goed kunnen
bewegen in je onderrug. Dit verergert ‘s ochtends
en/of ‘s nachts

Pijn in andere delen van je lichaam, waaronder
de heupen, schouders, knieën, hielen, billen,
dijen en nek

Ontstekingen die kunnen leiden tot vergroeiing
van ruggenwervels

WAT IS
STRUCTURELE SCHADE?

Structurele schade sluipt er langzaam in en hoe het precies
werkt is nog niet helemaal duidelijk. Het begint met
ontstekingen in je gewrichten. Je lichaam reageert op
de ontstekingen met een natuurlijk reparatiemechanisme;
het probeert de gevolgen van de ontstekingen te repareren.
Door dit mechanisme gaat je lichaam onder andere te
veel nieuw botweefsel aanmaken.
Uiteindelijk kunnen de wervels en gewrichten verbenen,
vergroeien of zelfs aan elkaar vastgroeien. Dat is niet
meer terug te draaien. Daarom wordt het structurele
schade genoemd.

ONGEMERKT ONTSTAAN VAN SCHADE
Ook als je weinig klachten hebt, kan er schade ontstaan
zonder dat je het merkt. Houd daarom goed bij hoe het met
je gaat. En let extra op signalen die kunnen wijzen op schade
in de gewrichten van je rug of bekken. Deze signalen zijn
bijvoorbeeld: meer pijn hebben, vaker moe zijn en moeilijker
bewegen. Merk je dat je klachten erger worden? Praat
er dan over met je zorgverlener.
BEKIJK DE FASEN VAN STRUCTURELE SCHADE
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WIE KRIJGT
STRUCTURELE SCHADE?

Hoe axiale SpA verloopt, verschilt per patiënt. Niet elke
patiënt met axiale SpA krijgt structurele schade. Van elke
10 patiënten krijgen ongeveer 7 patiënten, na lange of
korte tijd, last van te veel botvorming in de gewrichten
van de wervelkolom of het bekken. Bij deze patiënten zal
in 2 van de 10 gevallen (~20 %) de gewrichten aan elkaar
groeien (bamboerug of ankylose genoemd).1

MEER WETEN OVER HET VERLOOP VAN AXIALE SPA?
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WANNEER IS DE KANS OP
STRUCTURELE SCHADE
GROTER?
Niet iedereen met axiale SpA loopt dus uiteindelijk
structurele schade op. Maar bij sommige patiënten is
het risico op structurele schade groter dan bij anderen.2,3
Herken je één van de onderstaande kenmerken, wees
dan extra alert.

Je hebt een hoge ziekteactiviteit
(de mate waarin je ziekte actief is)

Op een MRI zijn gewrichtsontstekingen te zien

Je hebt al vergroeiingen van wervels
of het SI-gewricht
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Je bent geboren als man

Je hebt het HLA-B27 gen. Dat is een gen dat
op te sporen is met bloedonderzoek

Je rookt, of hebt in het verleden gerookt

Je hebt verhoogde ontstekingswaarden in het
bloed. Dat is aan te tonen met bloedonderzoek
die de zogeheten CRP/BSE-waarden meet

BESLIS SAMEN
WELKE ZORG HET
BESTE BIJ JOU PAST

Bij elke patiënt verloopt axiale SpA anders. En soms heb
je er meer last van dan anders. Houd daarom goed bij hoe
het met je gaat. Denk aan:
• hoeveel pijn je voelt en op welke plek de pijn zit
• hoe stijf je bent en op welk tijdstip dat het ergst is
• hoe moe je bent en welke activiteiten je hebt ondernomen
• hoe je in je vel zit; voel je je goed of misschien somber?
Noteer dit soort zaken dagelijks of wekelijks in een app
of dagboek.
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NEEM DE REGIE
EN HOUD JE
MONSTER IN TOOM

Ook de best passende zorg is voor elke patiënt anders.
Begin een goed gesprek met jouw zorgverlener en bespreek
je situatie en wensen. Wat vind je belangrijk om te kunnen
(blijven) doen? Wat verwacht je van een behandeling? En
tegen welke kenmerken van een behandeling kijk je op?
Bespreek het en beslis samen welk behandelplan het
best bij jou past.

VRAGEN DIE JE KUNT STELLEN1
1. WAT ZIJN MIJN MOGELIJKHEDEN?
2. WAT ZIJN DE VOORDELEN EN NADELEN
VAN DIE MOGELIJKHEDEN?
3. WAT BETEKENT DAT IN MIJN SITUATIE?

VOOR MEER TIPS: MONSTERRUGPIJN.NL
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ONTDEK HOE JE DE REGIE
KUNT NEMEN OP
MONSTERRUGPIJN.NL
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In samenwerking met
stichting axiale SpA

