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Reumatoïde artritis

Wat is het? Wat zijn de klachten?

Multidisciplinaire behandeling
Medicamenteuze behandeling
Nieuwe therapieën



Reumatoïde artritis

• ongeveer 1% van de wereldbevolking. 

• ruim 150.000 personen in Nederland.

• Vooral vrouwen, meer vanaf 45 jaar, maar kan op 

iedere leeftijd, ook bij kinderen

• Hoe vroeger ontdekt, hoe meer kans om de ziekte te 

overwinnen zonder veel restverschijnselen.



Reumatoïde artritis: gewricht

synoviaal weefsel

gewrichtskapsel

onderliggend bot

kraakbeen

ligamenten

spieren



• Ochtendstijfheid

• Zwelling van meerdere gewrichten (polsen, handen 

en voet gewrichten), vaak symmetrisch 

• griepachtige klachten; intense vermoeidheid; 

bloedarmoede 

• reuma factoren aanwezig in het bloed 

• Op röntgenfoto erosies (destructie bot) vooral in 

polsen, handen en voeten

• aantasting van andere organen zoals de longen 

•

Reumatoïde artritis: kenmerken



maanden ziekteduur jaren ziekteduur



Reumatoïde artritis: onbehandeld

- Rontgenologische schade : 2 jaar 70 %

5 jaar 95 %

- Dagelijks functioneren : Afname 80 % in 5 - 15 jaar

- Verlies van werk: Vroege RA < 2 jaar 42 %

na 5 jaar 60 %

- Overlijden: 8 - 15 jaar vroeger dan verwacht



• Doel: verminderen pijn, behouden functie, voorkomen

van schade aan gewrichten

• Benadering multidisciplinair

• Centrale rol patient zelf

• Optimisme

Reumatoïde artritis: kenmerken
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Behandelstrategie waarbij met medicijnaanpassingen 

(afhankelijk van de ziekteactiviteit van de individuele 

RA patiënt) gestreefd wordt in een zo kort mogelijke 

tijd lage ziekteactiviteit of remissie te bereiken.

• “Treat to target”

• CAMERA

• CAMERA-II

TIGHT-CONTROL



CAMERA I – resultaten



Reumatoïde artritis: Conclusie
RA is een veel voorkomende autoimmuunziekte

Ontstaan/oorzaak
• begint jaren voordat de ziekte tot uiting komt

• immuunrespons daarin centraal

• roken is een beïnvloedbare trigger

• overgangsfase van geen - naar symptomen: hier valt winst    

te boeken

Behandeling
• vroeg en intensief

• multidisciplinair

• DMARDs (conventioneel en biological)

• doel is remissie en voorkόmen schade
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