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' Nieuws
0nbelast bewegen,
vitamine D en pijnstil-
ling hebben effect

Onderzoek
Diverse onderzoeken
naar artrose kLnnen
leiden tot medicatie

--.. lnterview
Hoogleraar artrose
Sita Bierma-Zeinstra
over de behandelinq

-

rr r. Feiten&cijfers
Diverse interessante
cijfers'en weetjes
over artrose

' t : ', .

Het hebben van artrose
betekent geen'einde
oefening', Een gezond
gewicht, bewegen zonder
overbelasting en de juiste
pijnstilling om goed te
slapen, kunnen de last van
artrose verkleinen.
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rlosster artrose

BEWEIEN

ruEUWS
Goede pijnstilling vermindert kans op

depressie, let op vitamine D-spiegel en

acupunctuur verricht geen wonderen'

V Kijkvoordeiulste hoe"":ll:I9:?

PSYCHE
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[4ensen met p inlijke votrnen van aTtrose hebben een

verhoogde kans op depressle. Dankzij ondeTzoek van de Ameri-

kaanse psycholoog Patric a Parmelee s nu bekend hoe dat

komt. Parrnelee volqde 376 mensen met attrose n de knle een

jaar, en ontdekte dat vooral de pat ënten die slecht en te weiniq

sllepen in een depre5sie terechtkwamen Als een complete

verrasslnq kwam dat niet, want het verband tussen s aaptekort

en depressie was a bekend Éen goede pi.instiLling vermlndert

de kans op depressie, denkt Parmelee De slaapproblemen bi]

de mensen die ze bestudeerde, waren het qevolg van pljn

http://tinyurl.com/voorkomslaaptekort

BEHANDELINC

Acupunctuur
zinfoosbii artrose
Artrosepatiënten met pijnklachten

hebben nauwelijks baat bij acupunc-

tuur. Onderzoekers van de universiteit

van Melbourne komen tot die conclusie

in een onderzoek waaraa n 200 men-

sen met artrose in hun knie meewerk-

ten, De onderzoekers bestudeerden

klassieke acupunctuur met naalden,

en acupunctuurbehandelingen met

lasers. Het effect van beide behànde-

lingen was even beperkt.

http://tinYurl.com/
aÍtrose-acuPunctuur

VITAN,IINESPIECEL

t ;"" wwwvoedinqscentrum,nL/vitamineD
, : http://tinyurl.com/

ir vilàminèD-artroseS i'' .- , - vitamineD-artrose
" 

_ 
\"\;Ë

-

('.?, ï.":. rÍ r - )

VitamineD
Nadatatrosepatiènteneen beenqliefenm
nieuwe heup of knie hebben ge-

kregen, voelen ze zich beter, heb- aftfOsg
ben ze minder last van pijn en lvlense n met voldoende vitamine D in

bewegen ze gemakkelijker. Maar hun bloed hebben een beetje mlnder

méér Éewegen doen ze niet. Dat kansopartrose Bijrnensen die artrose

ontdekten Australische bewe- hebben, vertraagt een goede vitamine

gingswetenschappers die een D-spieqel de ontwikkeling van de ziekte'

lroÉp artrosepatiènten na hun Amerikaanse artsen vertellen ln het

óperatie een half jaar volgden. wetenschappeliik tijdschrift Redux

Artrose werkt een zittende leef- Blology hoe de vitamine dat waarschijn-

stiil in de hand en dat verandert lijk doet' Vita mine D houdt niet alleen

kennelijk niet na een operatie. het skelet, maar ook de spleren sterk'

De onderzoekeÍs vinden dat art- Sterke beenspieren verrninderen de

sen artrosepatiénten beter moe- slijtage van het kraakbeen in het kn eqe-

ten uitleggen hoe belangrijk ge- wricht, en remmen de ontwikkeling van

past bewegen is. Hun onderzoek deziekte Het Voedlnqstentrum advi

verscheen in Clinical Orthopae- seertjonge kinderen' ouderen' mensen

dics and Related Research. met een qetinte huid' mensen die wei

http://tinyurl,com t niq buiten komen en zwangere vrouwen

gepast-beweqen ." extra vitamine D te nemen
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Aru &,e,, xe^te ql*,rÍt fW
De meer dan een miljoen Nederlanders
met artrose weten dat hun ziekte met
het verstrijken der jaren zal verergeren,
ln de verte gloort hoop, Wetenschappers
beginnen eindelijk te begrijpen wat
voor ziekte artrose precies is en hoe
ze die kunnen bestrijden,

Tekstltrillem «oert

e hebben jarenlang ge-

dacht dat artrose een

verouderingszielde was]

zegt medisch bioloog
Simon Mastbergen van het UMC Utrecht.
'We gingen er:/an uit dat artrose het gevolg

was van slijtage van de gewÍichten, en dat
er "dus" niets aan te doenwas. Zolang dat
idee bestond, gebeurde er weinig onder-
zoek naar het ontstaan van artrose ofnaar
nieuwe mediciinen. Maar inmiddels we-

tenwe dat artrose niet uitsluilend een

l,erouderingszieke is, en dat er misschien

een manier is om artrose te stoppenl
Mastbergen zelfdoet onder meer on

derzoek naar de pijn bij artrose, die het
leven van honderdduizenden artrosepa

tiènten verzuurt. Waar die pijn vandaan

komt, is niet bekend. In ieder geval niet
uit het lcaakbeen, want daadn zitten
geen zenuwen. 'In het gel ,Tichtskapsel

zitten die zenuwenwel, dus dat zou een

mogelijke pijnbronkunnen ziinj vertelt
Mastbergen.'We bestuderen nuweefsel
dat aÍkomstig is van patiënten die een

kunstknie hebben gekegen, en daaruit
komen aanwijzingen inu,eer een andere
richting. Het lijkt er op dat veel pijnprik-
kels komen uit het bot\,veefsel vlak onder
het kraakbeen.'

Ook in het artroseonderzoekvan de

moleculair wetenschapper Ingrid Meu-
lenbelt binnen het Leids Universitair
Medisch Centrum speelt bofir,eefsel een

belangrijke rol. Meulenbelt bestudeert

de genetische oorzaken van artrose.In-
derdaad, mensen die hun geltrichten
eltreem zr,r'aar belasren, kunnen daar
door artrose kijgen. Hetzelfde geldtvoor
mensen die door een ongeluk hun ge

rarichten beschadigen. Maar bij een
groot deel van de artrosegevallen spelen
erfelijke factoren een rol. 'Wij keken naar

mensen die ergens tussen hun 55" en 65"

jaar altrose kegen, en hun familieledenl
vertelt Meulenbelt.'Zo konden we niet
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Cosster artrose

^Drde
arfroseftPs
' Val af alsjete dik bent
I Alsje te dik bent, verlopen

. ontstekingenaqressiever',
. vertelt lnqrid Meulenbeltvan

het Leids Universitair Medisch Cen-

trum. 'Ontstekingen sPelen een

belangrilke rolbij artrose. Alsie te

dikbent, richten die ontstekingen

meer schade aan dan alsje een 9e-

zond gewicht hebt en verslechteren
je gewrichten sneller.'Mensen m€t

obesitas hebben daarom niet alleen

meer kansoP artrose in hun knieën,

maar ook oP artrose in hun handen'

Volgens onderzoek kunnen dikke

mensen met artrose hetveÍlooP van

hun ziektevertragen dooÍ afteval-
len.'Ook als deze mensen erniet in

slagen een gezond gewichttè berei-

ken, heeft gewichtsverlies in deze

groep een positief effect', zegtSi-

mon Mastbergen van het UMC

Utrecht.

'' . Glucosamine:
proberen mag
OP internet Prijzen webwin-

kels suPPlementen als

glucosamine aan als natuurliik mid-

deltegen aÍtrose. Erzijn een Paar

kleine onderzoeken waarin glucosa-

mine inderdaad een positief effect

heeft, maar in qrote studies is dat

effect afwezig of bijzonder klein'
'Glucosamine is veilig, goedkooP en

heeft mogelijk een klein Positief
effect op pijn', zegt lngrid Meulen-

belt.'lk raad het Patiënten die het

toch willen proberen niet af, maar ik

raad ze welaan ermeete stoPPen

als ze geen effect merken.'

Beweeg, maar
overbelast niet
Als je een gewricht niet
meer gebruikt, veÍslech-

tert het', zegt Marcel Karperien van

de Universiteit Twente. 'Blijf dus

alsjeblieft bewegen alsje artrose

hebt.' Bewegen is echter iets an-

ders dan overbelasten, benadrukt

hij. 'Overbelasting werkt ave-

rechts. Amerikaanse wetenschaP-
pers hebben een Proef gedaan met

de experimentele Pijnremmer
tanezumab, die bij artrosePatiën-

ten biizonder qoed werkte. De

proef is echter stoPgezettoen

bleek dat de gewrichten van de

patiënten sneller achteruitgingen.

Dat kwam waarschiinliik doordat in

ieder geval sommige Patiénten
weer gingen beweqen zoalsze
gewend waren en hun gewrichten

overbelastten.'

alleen ontdekken dat artrose inderdaad

in sommige families vaker voorkomt dan

in andere, we achterhaalden ookwelke

genetische afivijking de kans op artrose

verhoogdel
Die afiNiiking is een overactiefgen dat

genetici DIO2 noemen. Het zorgt ervoor

dat kraakbeencellen kaakbeen afbreken

en vervangen door bot. Het kaakbeen

verkalLt dus. 'Het kraakbeenwordt stiiver

en brozer van structuu! en gaat slijten'

Stukjes kraakbeen sterven af, enveÍoor-

zaken ontstekingenl schetst Meulenbelt'

Dat proces zou ie kunnen §toppen door

mediciinen dle de werking van het DIo2-

gen verminderen. In experimenten met

stukjes weefsel uit ge$aichten van men-

sen met arÍose en proefdieren werkt die

aanpak, maar een medicijn dat artrose

kan remmen is er nog niet.'Het kan nog

weljaren duren voordat zo'n mediciin

beschikbaar isj benadrult Meulenbelt'

'De ontwikkeling van medicijnen neemt

nu eenmaal verschrikkeliikveel tiid in

beslagl
Bij de onrwikkeling ran een mediciin

tegen attrose retloopt die ontwikkeling

nogwat langzamer dan normaal, legt

prolessor Marcel Karperien van de Uni

veFiteit Twente uit. 'Elk medicijn heeft

bijwerkingen, maar die nemen we op de

koop toe als we met dat medicijn een

ziekte kunnen bestrijden. Hoe ernstiger

de ziekte, hoe meer bijwerkingen we

accepteren. Bii een medicijn tegen artro-

se is die tolerantie voor bijwerkingen

gering. Want ook al lijden mensen met

artrose piin, en kunnen mensen met

artrose zells inralideworden, aruo\e i\
nu eenmaal geen dodetijke ziektel

Karpeden zelf werkt onder meet aan

een 'injecteerbare plei§ter': een vloeistof

die artsen moeten inspuiten in een door

artrose aangetast gewricht. De vloeistof

bedekthet l§,,r'etsbare kraakbeen in het

aangetaste ge\^,Ticht met een bescher-

mend Iaagje. Maar ook dit medicijn zal

voorlopiS niet op de markt komen 'Als

alles gaat zoals we willen, beginnenwe

pas in 2018 aan proeven op men§en; zegt

KarpeÍien. I
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Bel^n rlPArW anfunao,
Meer dan een kwart van de
65-plussers heeft artrose, ln hun
knieën, heupen, handen of andere
gewrichten verdwij nt het kraakbeen
en bewegen wordt steeds pijnlijker,
Medicijnen tegen artrose zijn er niet,
zegt hoogleraar Sita Bierma-Zeinstra
'Maar het hebben van artrose is

beslist geen "einde oefening".'

TekstWillem Koert
Fotografre De Beeldredaktie/cuido Benschop

Staan artsen echt machteloos tegen artrose?
Artrose is nog steeds een chronische ziekte waarte-
gen we geen medicijnen hebben, en die in de mees-

te gevallen met het verstrijken van de jaren lang-
zaam zal verergeren. Maar we hebben in de voorbije
jaren wel veel bijgeleerd. We weten nu in elk geval

hoe patiënten de ontwikkeling van hun ziekte kun
nen afremmen door te zorgen voor een gezond li-
chaamsgewicht en voldoende beweging. Vroegel
vertelden artsen dat mensen met artrose hun ge-

wrichten zo veel mogelijk moesten ontzien, maar
daar denkenwe nu anders over. Blijfals het even
kan bewegen, zeggen we nu.'

Artrose kan bewegen pijnlijk maken. Moeten
patiënten die pijn dan negeren?
'wanneer je het gewricht hebt overbelast, voelje dat
gewoonlijkwel diezelfde avond. le weet dan datje
het de volgende keer wat rustiger aan moet doen.
Maar bij artrose is er vaal( ook sprake van chroni
sche pijn die weinig te maken heeft met overbelas-
ting. Die piin is wijwel steeds aanwezig. Meestal is
die pijn het gevolg van langdurige continue pijn-
prikkels uit de aangetaste geu,richten. Dit kun je

zien als een soort kortsluiting in het centraal zenuw-
stelsel. Het is piin zonder functie, waardoor patiën-
ten zich vooral niet moet laten hinderen.

Maar erlreme vormen van lichaamsberveging zijn
natuurlijk niet goed voor mensen met artrose. Als je
artrose in je knie ofheup hebt, moetie niet elke dag
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Hebben artrosepatiènten baat bii fitness?

'Patiénten met artrose zijn gebaatbij program

een paar uur inten§ief gaan tennissen Maar wan- ma's die de spierkacht versterken en de lenig-

delen is heel goed, net als z\^'emmen en fietsen heid vergroten Vooral als ze ziin aangepast aan

1^/e raden mensen aan vooral in be\ Teging te arÍose en h'ofden begeleid door een fysiothera-

bliiren, cnzorcel mogeliikhun alledaagseactivi pettt'

reiten zoals schotrnmal.etr' boodqchappen doen

en tuinieren te blijven volhouden' Welke opties ziin er noq als de ziekte zover is
-'*" 

or"ï"t". "4. 
,o veel mogelijk te voorko- voortgeschreden dat piinstillers niet meer

men iat die chronische pijn ontstaat, en dat kan werken?

onder meer door pijnstillins De pi jn tiidens ar- 'Dan ga je denken aan de veNangingvan het

trose komt vaak in vlagen. Patiënten hebben geu[icht Als mensen de beschikbare behandel

gedurende een periode last van piJn, en daarna àpties goed hebben Seprobeerd en toch zo veel

zakt die weer af. veel patiënren willen liever geen pijn in hun knie.ofheup hebben dat ze's nachts
"pïjn*iff".ts"lr*iL"n. 

Soms vinden ze dat eÀ niet meer goed kunnen slapen' of als bewegen en

teken van zwakte, soms zijn ze bang voor de bij- het dagelijks functioneren erg moeilijl( zijn ge-

*"rïnr"n. *u", o"k tegen die patiënte' . -.. "o'd":',111111-Ï::^"j::::t:"':ïï,ï"'""

1982
Vertrekt als fysiothe

rapeut naar Zweden

Tien jaar later beqint

ze de studie biomedi-

sche wetenschaPPen

L994
Onderzoeker bii

Erasmus Universlteit

Rotterdarn

1999
Promoveert oP

onderzoek naat

de diaqnose van

heuPartrose

2008
Wint Prlis

(Anna-Fonds)

voor haar onderzoek

naar de opsPoring

van en behandelme

thoden voor

aftro5e

2010
Benoemd tot

hooqleraar artrose

en qerelateerde aan

doeningen bi.ide

Erasmus

Universiteit
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i&+. \ /richten vervangen door een kunstge

zeggen we dat ze in zo'n pijnperiode A 'i''* *l':.ll:'].-'^' '-*-'
{:! wrl('nl van metaal ert plattic'

'w,el even aan pijnstilling kunnen 
i_ *. ,, ""ï" 

,ïr,"r., n", -omenÍ van de
doen. \Araarschiinlijk verminderen it 

''a;
,"àuu,-""a"iu,.',opchronische ;t"2fu* :::H1'::íil:ï1il:;l'I:Ji,",

iiïrïï:iï*ffril,11,' ïl -Y-"iïïï+ïfli':i:ffi 
'

tekort$,ordje beslist ongezonder'' - --- r-..--+^^,^-i^Èi l^rhnpnLeKUr L wur u lc uL',o 
20 jaar met een kunstgelrricht kunnen

Welke piinstillers schÍijft u voor? functioneren Het is mogelijk een kunstge-

'In de eerste fasen van de ziekte vooral paraceta- wrichtte vervan8efl' maat zo'n ver-vangingsope-

mol, een relatief onschadelijk middet Àsdatniet ratieis een stukmoeilijker en ingrijpender' en de

meer werl«, stappen we over op NSÀlD's als ibu- kans op complicaties is fors groter' lloe hoger de

;;",;;"l"t";i. "n 
naproxen Er zijn ook effec- leeftiid is waarop we een kunstgeulicht inblen-

tieveclèmesmetNSAlD,somtesmerenoppijn.gen,hoe-groterde"kansdatdepatiëntelderest
itik" *"rtrnn,"". r" ziln minrler schadeliikàan van zijn leven profijtvan heeftl

de pillen. In sommige 8ei{'richten is artrose te

verzachtendoofinjecÍiesmetcolticosteroïden,Kuniesportenmetdiekunstqewrichten?
uli"". ií«" *" *n dat de klachten aanzienliik 'Veel mensen heb-ben te hoge verwachtingen van

í"rran*". ," a. O"t nict meer werk, zijn er wat ze met een nieu\ / gewricht allemaal kunnen'

eventueel morfineachtige piinstillers Ze de\ken dat ze een ge\/richt krijgen zoals het
-'*" 

*"t"" àt" ot;"stillers uiteraarcl met het lvas voordat ze ziekwerden' maar dat zit er nu

advies te bliiven bewegen. Alsje een Sewrlcht eenmaalnietin Als je een knie of heup na een

"t" r"Ur"*, *"" n"tin f.,,tti" u["Jn 
"og 

rrru" operatie te z\ aar belast' kan het nieuue gew cht

sneller achteruitl los gaan zitten in het bot en gaan ontsteken

Kun§tgewrichten zijn bedoeld om alledaagse

Hoe komt dat precies? bezigheden weer mogeliil< te maken Na zoh

À"1" b"rv""*,, lt,it le fit en soepel Dat houdt in operatie is de pijn \ 7eg' en kun ie weer zonder

dat ie beter beweegt, ook als le artÍose inje heup pijn de auto in en uit stappen: Ie lontweer zon-

;o1rt; il;;"G"n houdibovendien ie been der piin wandelen en fietsen' en ie kunt weer een

.oi"r"ï.i"tu. 
^t 

i""tpieren sterker zijn' functione- dansje wagen Maar ie kunt eI niet mee gaan

,in j" g"r*i.Irt"olr"ter. Ook als je artrose hebt: skiën of powerliften.' I
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! I \ I | | om oftrose tn 0e Knte en

i I ) \, i in 36'000 seuotten om : KUtlstKrlle car 
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' ', .". ii:l{i"t1ic l
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Vrouwen hebben bijna
Z keer meer kans op
artrose dan mannen, Het
is niet bekend waarom i

l

--- í\ |

/o taat
)

s de gem dde de

eeftild van de
Ontvange[s van
een kunstknie

Mannen en vrouwen met
zwaar lichamelijke werk
krijgen 2 keer vaker

een kunstknie dan mannen
en vrouwen met een
kantoorbaan*

* Deze cijÍers konen uiteen Naors
anderzoek dat verscheen in BMC
M us cu I os keleto I D iso rd ers, M e e r d 0 n
3a0.Oo0 mannen envrouwen werk-
ten aon de studie mee,

i 6 MEER INFORMATIE i
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