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Een belangrijke aanwijzing is de leeftijd  

van de patiënt. Want jicht en artrose treden 

meestal op bij mensen boven de 65, 

reumatoïde artritis vanaf ca. 55 jaar, terwijl 

de ziekte axiale spondyloartritis (voorheen: 

ziekte van Bechterew) meestal wordt 

gediagnosticeerd bij mensen onder de 30. 

Sommige aandoeningen komen meer bij 

vrouwen voor (artrose en RA), andere  

meer bij mannen (jicht). Allemaal mogelijke 

aanwijzingen voor de uiteindelijke diagnose. 

Soms kan bloedonderzoek de diagnose 

ondersteunen, maar niet altijd. Bij jicht is 

het urinezuurgehalte bijna altijd verhoogd; 

maar een verhoogd urinezuurgehalte 

betekent niet dat een patiënt jicht zal 

krijgen. Bij reuma toïde artritis kunnen 

zogeheten reuma- factoren de diagnose 

bevestigen, maar deze zijn niet bij elke 

patiënt aanwezig. Verder geeft een 

röntgenfoto informatie: “Bij RA zien we 

vaak een rommelig, erosief beeld: er 

verdwijnt bot. Bij artrose zien we juist extra 

botvorming: zogenaamde osteofyten.” 

OORZAKEN VERSCHILLEND
Zowel bij reumatoïde artritis en jicht als bij 

artrose is er sprake van ontsteking, maar 

de oorzaak van de ontsteking is verschil -

lend.  

• Bij reumatoïde artritis raakt het syno -

vium ontstoken. Het synovium is een

slijmvlieslaag rond het gewricht.

Door de ontsteking raken het bot en

het kraakbeen aangetast. De kleine

gewrich ten in de handen en polsen

worden het vaakst getroffen.

• Artrose begint met slijtage van het

kraak been in een gewricht. Het kraak -

Het is nogal wat om meer dan 150 

reumatische aandoeningen te kunnen 

onderscheiden, herkennen en behandelen. 

Hoe gaat dat in zijn werk?  

“Als reumatoloog let je op allerlei ken -

merken en je denkt in patronen”, vertelt 

Van Onna. “We kijken natuurlijk wáár de 

klachten zich manifesteren: in de gewrich -

ten, het bindweefsel, op een bepaalde 

locatie? Zijn de klachten symmetrisch 

(zoals bij RA) of niet (bij jicht)? Ook is het 

belangrijk of ze acuut zijn ontstaan of 

geleidelijk, of er ontsteking aanwezig is  

en waar die zit.” Het soort pijn vormt de 

volgende aanwijzing. “Is dat ontstekingspijn 

of mechanische pijn van slijtage? Treedt 

pijn vooral in rust op of vooral bij bewegen? 

Is er sprake van stijfheid en op welke 

momenten? Zijn er ook algemene symp -

tomen zoals vermoeidheid of koorts?”  

De ‘grote drie’ zou je  
ze kunnen noemen: 
reumatoïde artritis (RA), 
jicht en artrose. De drie 
reumatische aandoeningen 
– van de meer dan 150 –
die het meest voorkomen.
Dr. Marloes van Onna,
reumatoloog aan het
Maastricht UMC+, gaat in
op de overeenkomsten
en de verschillen.

DE GROTE DRIE  
VAN DE REUMATOLOGIE: 
REUMATOÏDE ARTRITIS, 
JICHT EN ARTROSE 
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Bekend is de locatie van de grote teen, 

maar jicht kan ook in andere gewrichten 

voorkomen. Vaak begint jicht in één 

gewricht, maar het kan zich uiteindelijk 

manifesteren in meerdere gewrichten. 

Het afweersysteem wil de kristallen 

opruimen en valt ze daarom aan. Dit kan 

leiden tot plotselinge aanvallen van 

gewrichtsontstekingen, die uiterst pijnlijk 

zijn. In de chronische fase kunnen er ook 

ophopingen van uraatkristallen ontstaan 

in de vorm van geelwitte doorschijnende 

knobbels, de zogenaamde jichtknobbels 

of tophi. Deze bevinden zich vaak aan  

de ellebogen, tenen, vingers of aan de 

buitenrand van de oorschelp. 

 

BEHANDELING  
Vanwege de verschillende oorzaken vereist 

de behandeling van ‘de grote drie’ een heel 

verschillende aanpak. 

been wordt dunner en raakt beschadigd. 

Naast de kraakbeenschade ontstaan 

veranderingen in het bot dichtbij het 

kraakbeen. Er vormen zich aan de rand 

van het gewricht zichtbare en voelbare 

knobbels, ook wel osteofyten genaamd. 

Ook is er vaak een lichte ontsteking van 

de slijmvlieslaag in het gewricht.  

“Bijna iedereen krijgt op den duur wel 

artrose in een of meer gewrichten”, 

vertelt Van Onna. “Artrose van de heup  

of de knie is het meest bekend, maar we 

zien het ook in de vingertoppen of in de 

grote teen.” 

• Bij jicht is het primaire probleem vorming 

van uraatkristallen als gevolg van een 

hoge concentratie urinezuur in het 

lichaam. Dit kan een gevolg zijn van een 

nierfunctiestoornis of het gebruik van 

diuretica. Soms ontstaat het door 

voeding die hoge concentraties uraat of 

purine bevat, bijvoorbeeld zeevruchten. 

Het urinezuur hoopt zich op doordat  

de stofwisseling in het lichaam niet 

optimaal verloopt. Het kan dan neerslaan 

in de vorm van kristallen in een gewricht. 

WAAR ZIT DE ONTSTEKING? 

Zowel bij artrose als bij reumatoïde artritis kunnen de gewrichten van de vingers ontstoken zijn. Een verschil is dat bij artrose de 

ontstekingen ook aanwezig zijn in de laatste gewrichten (vlak bij de nagels), bij reumatoïde artritis is dat niet (zie de afbeelding).  

Voor jicht is de locatie bij de grote teen kenmerkend.  

VOORKEURSPLAATSEN VAN AANGEDANE GEWRICHTEN IN HANDEN EN VOETEN

Artrose Reumatoïde artritis Jicht

SOORT AANDOENING �            ontstekingsbeeld                                   slijtage  

wanneer pijn?                            pijn in rust, nachtelijke pijn                  pijn bij bewegen, startpijn 

                                                    afnemend bij bewegen                        afnemend in rust 

stijfheid?                                     langdurige ochtendstijfheid                kortdurende ochtendstijfheid, startstijfheid 

systemische symptomen?      moeheid                                                 geen systemische verschijnselen 

                                                    afvallen en (sub)febriele koorts 

 

LOCATIE �                                                                                                     

gewrichten                                 reumatoïde artritis,                              artrose van de heup, knie, handgewrichten  

                                                    artritis psoriatica, jicht  

in de rug                                      axiale spondyloartritis                         spondylose, hernia 

                                                    (voorheen ziekte van Bechterew) 

bindweefsel                                systemische sclerose                          slijtage van pezen 

TABEL  1

KENMERKEN VAN VERSCHILLENDE TYPEN REUMATISCHE AANDOENINGEN 
(Bron: Leerboek reumatologie en klinische immunologie, J.W.J. Bijlsma, 2013)
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aften, haaruitval, levertest afwijkingen en 

vermindering van rode en witte bloedcellen. 

Als blijkt dat de ont steking onvoldoende tot 

stilstand komt met de gekozen DMARD, dan 

kan een ander middel uit deze groep worden 

gekozen. Daarnaast kunnen fysiotherapie, 

beweging en onder steuning door een 

reumaverpleeg kundige ervoor zorgen dat  

de patiënt minder klach ten heeft en beter 

leert omgaan met de ziekte.  

 

“Bij jicht worden de aanvallen behandeld  

met een NSAID, prednison of colchicine. 

Maar natuurlijk wordt de behandeling ook 

gericht op het voorkómen van aanvallen en 

het beperken van schade. Een onderhouds -

behandeling wordt gegeven als iemand meer 

dan twee aanvallen per jaar heeft, en bij 

aanwezigheid van tophi, gewrichts schade 

en/of uraatnierstenen. De medicatie voor  

de onderhoudsbehandeling bestaat uit allo -

purinol (eerste keus), febuxostat (tweede 

keus) of benz bro maron.” 

 

Voor ontstekingsgemedieerde aan doe -

ningen (RA en jicht) kunnen bij onvoldoende 

resultaat biologische ontstekingsremmers 

worden voorgeschreven. Dit zijn mono -

klonale antilichamen, gericht tegen een  
ontstekingseiwit zoals TNF-alfa (zie ook 

pag. 9). In de meeste gevallen gaat het  

om middelen die worden toegediend per 

subcutane injecties. Doordat deze midde -

len de werking van het afweer systeem 

onderdrukken, hebben patiënten meer 

kans op infecties, zoals een luchtweg -

infectie of een huidontsteking. Andere 

moderne middelen zijn de JAK-remmers 

(zie pag. 9). 

 

BESLUIT 

“Iedereen kan een vorm van reuma  

krijgen, op elke leeftijd”, besluit Van Onna. 

“Reu ma toïde artritis, jicht en artrose zijn  

de belangrijkste vormen van reuma. 

De meeste mensen met reuma hebben  

last van pijn, stijfheid in gewrichten en/of 

spieren. Voor ontstekingsreuma zijn inmid -

dels goede behandelingen beschikbaar, die 

erop zijn gericht de gewrichtsontstekingen 

te verminderen of zelfs helemaal te doen 

verdwijnen.” < 

 

Dr. Van Onna heeft deze informatie ook 

gedeeld in een les op de nascholingsdag 

‘Apothekersassistenten naar de school -

banken’ van de Mark Two Academy, op  

9 november 2019  

(zie ook www.marktwo.nl). 

Bij artrose kan het slijtageproces helaas 

niet worden geremd, laat staan terug -

gedraaid. De behandeling van artrose is 

dus vooral ondersteunend: blijven bewegen 

is belangrijk, eventueel onder begeleiding 

van een fysiotherapeut en oefentherapeut. 

Als er bij artrose in de heup, knie of rug 

sprake is van overgewicht, dan is afvallen 

belangrijk. Daarnaast kan eenvoudige 

pijnstilling helpen. Op den duur kan de 

patiënt in aanmerking komen voor 

plaatsing van een kunstgewricht. 

 

Bij reumatoïde artritis wordt geprobeerd 

het ontstekingsproces (de ‘ziekteactiviteit’) 

te remmen of te stoppen (zie tabel 2).  

Van Onna: “Gelukkig lukt dat steeds beter. 

Daardoor zien we tegenwoordig bijna geen 

ernstig vervormde handen en voeten meer 

en ook minder problemen met lopen. Het 

remmen van de ontsteking gebeurt in de 

eerste fase met een van de ‘klassieke’ 

antireumamiddelen, de zogenaamde 

DMARD’s.” De DMARD’s zijn disease modi -

fying anti-rheumatic drugs: methotrexaat, 

leflunomide, sulfasalazine of hydroxy -

chloroquine. Van Onna benadrukt dat bij 

wekelijks gebruik van methotrexaat de 

volgende dag (na minimaal 24 uur)   

folium zuur dient te worden gebruikt om 

bijwerkingen te voorkomen. “Aangezien  

de werking van deze DMARD’s pas na  

12 weken maximaal is, geven we in het 

begin sneller werkende  ontstekings - 

remmers zoals NSAID’s, of indien nodig 

prednison (oraal, intramusculair of in het 

gewricht). Deze worden geleidelijk afge -

bouwd, vanwege de bijwerkingen van deze 

middelen. Na 12 weken is de werking van de 

DMARD’s maximaal en zijn de snel werkende 

middelen meestal afgebouwd. De DMARD’s 

hebben namelijk op de lange termijn minder 

bijwerkingen dan de snel werkende midde -

len.” De bijwerkingen van de DMARD’s zijn 

vooral misselijkheid en braken (bij metho -

trexaat vaak op te lossen door over te 

schakelen op subcutane toe die ning),  
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reumatoïde artritis                                                                                        jicht 

fase 1                                                                                                                aanvalsmedicatie:  

– NSAID’s, bijv. naproxen of ibuprofen                                                    – NSAID’s, bijv. naproxen of ibuprofen 

– prednison oraal/i.m./in gewricht                                                         – prednison (oraal of per lokale injectie) 

                                                                                                                    – colchicine (oraal) 

plus 

klassieke reumaremmers (DMARD’s) 

- methotrexaat (in combinatie met foliumzuur) 

- leflunomide 

- sulfasalazine 

- hydroxychloroquine  

fase 2                                                                                                                aanvalsmedicatie:  

switch DMARD desgewenst (met afbouw)                                             - allopurinol 

                                                                                                                    - febuxostat  

                                                                                                                    - benzbromaron  

fase 3                                                                                                                  

biologics of JAK-remmers, zie pag. 9                                                     biologics anti-IL-1 

TABEL 2 

VEELGEBRUIKTE MEDICATIE BIJ RA EN JICHT
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