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Wie de ziekte van Bechterew
heeft, is een nieuwe naam
voor deze aandoening
mogelijk al tegengekomen:
'axiale spondyloartritis '. In
dit artikel lees je wat deze
term betekent en waarom de
ziekte een andere naam
kreeg.
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We moeten niet verwochten dat met de
nieuwe naamgeving alle diagnoseproble-
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Er zijn twee vormen van spondyloartritis:
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en hierdoar ontstaan ook ge-

wrichtsontstekingen.

Dat noem je dan 'ste-

ke van erfelijke aanleg (het HlA-B27-

een behandeling

antigeen!, dan kan de diagnose Bechterew

basis zijn voor onderzoek naar vroege

bacterie of het virus die de infectie veroor-

vaak eerder worden gesteld.

vormen van Bechterew. "In de reumatologi-

zaakte niet aanwezig

Een en ander was aanleiding

voor de

in te zetten en kan de

is in de gewrichten.

sche praktijk kan bij ongeveer een derde

ASAS, een internationale organisatie van

van de patiënten met niet-radiografische

Bechterew-experts, om de naamgeving

axiale spondyloartritis een ontsteking van

rond Bechterew en aanverwante

de SI-gewrichten worden aangetoond

ziekten te

riele' ontstekingen, dat wil zeggen dat de

met

*

JOS OVERBEEKE

.

*REUMA
magazine. nl

15

