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Nieuwsbrief voor ruim 2 miljoeN NederlaNders met reuma

Helpt u mee om kraakbeenschade
in een vroeg stadium op te sporen?

“Door onze methode 
kunnen behandelingen 
eerder starten. Dat scheelt 
veel gewrichtsschade en 
pijn!”

Lees meer over deze hoopvolle 
methode van dr. Peter van Lent en 
zijn team.



Vroegtijdig opsporen 
van kraakbeenschade levert 
veel voordeel op
“Zo’n 30 tot 50% van de mensen met reuma reageren niet goed op de huidige 
behandelmethoden, terwijl voor artrose bijvoorbeeld nog helemaal geen afdoende 
behandeling beschikbaar is. Onze nieuwe methode spoort kraakbeenschade op in 
een veel vroeger stadium dan tot nog toe mogelijk. En dat is goed nieuws voor 
mensen met reumatische aandoeningen. Voor de huidige behandelmethoden én 
voor nieuw te ontwikkelen therapieën is deze ontwikkeling heel waardevol,” 
aldus dr. Peter van Lent van het Radboudumc. Door de methode die hij samen met 
dr. Arjen Blom en dr. Martijn van den Bosch ontdekte, verwachten zij dat de mensen 
met reuma eerder geholpen kunnen worden waardoor meer schade kan worden 
voorkomen. Ook het verloop van de kraakbeenafbraak kan beter gevolgd worden. 

Een beter beeld van gewrichtsschade

Dr. Peter van Lent: “Veel reumatische aan-
doeningen gaan gepaard met afbraak van de 
kraakbeenlaag op het uiteinde van de botten. 
Dit komt door ontsteking van het slijmvlies in 
het gewricht. Maar er zijn veel verschillende 

vormen van reuma, de ene vorm geeft weinig 
ontsteking en veel schade en andere vormen 
geven soms veel ontsteking en weinig schade. 
Op dit moment wordt er door artsen vooral 
naar ontstekingsfactoren in het bloed gekeken 
om de juiste behandeling te bepalen. Een alter-
natief kan zijn om het effect van de ontsteking 

Van links naar rechts: : dr. Arjen Blom, dr. Peter van Lent  en dr. Martijn van den Bosch



Verkenners met rode petjes op

Dr. Arjen Blom licht toe: “Onze nieuwe me-
thode toont kraakbeenschade in een vroeg 
stadium aan, zodat de arts vroeg kan beginnen 
om de juiste behandeling te vinden en verdere 
schade voorkomen wordt. We doen dat als 
volgt: om te peilen hoe groot de schade is in 
een aangedaan gewricht, spuiten we 
detectiestoffen -zogenaamde antilichamen- in 
het gewricht. 

Deze detectiestoffen kunnen heel specifiek 
collageen in het kraakbeen herkennen en zich 
daaraan binden. Als het kraakbeen gezond is, 
kan deze detectiestof het collageen niet berei-
ken en wordt het door het lichaam afgevoerd. 

op het kraakbeen te bekijken, dus hoeveel 
schade er (al) is. En dan een behandeling of 
medicijn te kiezen die daar het beste bij past. 
Met onze techniek verwachten we een beter 
beeld van de aanwezige schade in een gewricht 
te krijgen en kunnen we ook volgen hoeveel 
effect de gekozen behandeling heeft. Neemt 
de schade toe? Dan kan de arts de behandeling 
aanpassen.”

Belang van de kraakbeenmeting voor 
artrose

Onderzoeker dr. Van Lent voegt toe: “Onze 
techniek lijkt vooral heel gunstig voor kraak-
beenschade als gevolg van ontstekingen. Maar 
het vroegtijdig opsporen van kraakbeenschade 
is ook heel belangrijk voor mensen met artrose. 
Want hoewel er nú nog geen behandelmetho-
den zijn voor artrose, wordt er de komende 
jaren wel heel hard gewerkt aan het ontwik-
kelen van mogelijke therapieën. Onze techniek 
is dan heel waardevol om de effectiviteit van 
nieuwe toekomstige behandelingen te monito-
ren. Op het moment dat een nieuwe therapie 
beschikbaar komt, helpt onze methode om 
kraakbeenschade op te sporen tijdens de diag-
nose, de prognose en de te kiezen behandeling. 
Het gebrek aan manieren om het effect van een 
nieuwe behandeling betrouwbaar en relatief 

snel te meten is een serieus probleem voor 
laboratoria en de geneesmiddelenindustrie. 
Daar zou onze methode dus heel goed van pas 
komen. Mensen met artrose zouden in de toe-
komst dus ook mogelijk kunnen profiteren van 
deze nieuwe techniek.”

Kraakbeen(schade) 
en het gewricht 
Een gewricht bestaat uit tegen elkaar 
bewegende botten, die met pezen bij 
elkaar worden gehouden, en een 
gewrichtskapsel met een slijm-
vlieslaag die voor de smering zorgt. 
De botten zijn in het gewricht bedekt 
met een stootkussen: het kraakbeen. 
Dat zorgt er samen met de smering 
voor dat je soepel kunt bewegen. 
Kraakbeen bestaat uit cellen die 
worden omringd door collageen. In 
een gezond gewricht heeft het 
collageen een beschermlaagje . Bij 
veel vormen van reuma ontstaat een 
ontsteking die het beschermlaagje 
afbreekt en het collageen blootlegt. 
Dit is het allereerste teken van 
kraakbeenschade. 

Arjen Blom



Verdere schade voorkomen

Dr. Martijn van den Bosch: “Er zijn een paar 
voordelen aan deze methode. Allereerst is de 
methode erg gevoelig, waardoor we schade aan 
het kraakbeen in een heel vroeg stadium kun-
nen opsporen. Nu wordt een gewricht bekeken 
met een - minder gevoelig - röntgenapparaat 
en als op de foto kraakbeenschade te zien is, 
is die al behoorlijk ver. Een andere methode is 
een kijkoperatie ín een gewricht, wat behoorlijk 
belastend is en ook nogal wat hersteltijd kan 

vergen. Met onze methode, het inspuiten van 
de detectiestoffen met de ‘rode petjes’, kun-
nen we zien hoe diep deze in het kraakbeen 
komen, hoeveel kraakbeenschade er is. Dit is 
een minder belastende methode voor mensen 
die toch al veel pijn hebben. Daarnaast kun-
nen we het ook gebruiken om te kijken of een 
geneesmiddel wel of niet werkt om verdere 
kraakbeenschade te voorkomen. De bedoeling 
is dat we bijvoorbeeld na twee maanden weer 
kijken of de schade herstelt of in elk geval niet 
erger wordt.”

In een aangetast gewricht is het kraakbeen 
poreus en kunnen we meten hoe diep de 
detectiestof het kraakbeen is binnengedrongen 
en hoeveel ervan zich aan het collageen heeft 
gebonden. De detectiestoffen zijn onze 
verkenners, die we herkenbaar hebben 
gemaakt. Alsof ze rode petjes op hebben om 
goed op te vallen. De ‘rode petjes’ kunnen we 

vervolgens goed zichtbaar maken in het ge-
wricht. We doen dat met geavanceerde scans. 

Hoe meer schade er is aan het kraakbeen, hoe 
meer ‘rode petjes’ in het kraakbeen zichtbaar 
zullen zijn. Met dit beeld krijgt de arts meer 
informatie om de juiste behandeling te kiezen 
of medicatie voor te schrijven.” 

Gewricht met 
gezond kraakbeen

Gewricht met
beschadigd kraakbeen

Detectiestof blijft niet
aan kraakbeen plakken

Detectiestof blijft
alleen aan beschadigd

kraakbeen plakken

Detectiestof



Martijn van den Bosch

Geef voor onderzoek naar 
kraakbeenschade. Helpt u mee 
de methode te ontwikkelen om 
kraakbeenschade in een vroeger 
stadium op te sporen zodat veel 
pijn kan worden voorkomen? 
Met uw donatie helpt u mee aan 
dit onderzoek via 
NL64 ABNA 0433 533 633 
t.n.v. ReumaNederland o.v.v. 
‘onderzoek kraakbeenschade’
of code ‘190301’

Onderzoeken naar artrose

Verscheidene wetenschappers doen op dit mo-
ment onderzoek naar artrose. ReumaNederland 
stimuleert samenwerking, zodat de combinatie 
van hun onderzoeken versneld resultaten voor 
patiënten gaat opleveren. Prof. dr. Marcel Kar-
perien en zijn team werken aan een injecteer-
bare pleister die het herstel van kraakbeen bij 
artrose bevordert. Het Maastrichtse onderzoeks-
team van dr. Tim Welting heeft twee specifieke 
stofjes ontdekt die ervoor kunnen zorgen 
dat kraakbeencellen gezond blijven en hij is  
daarmee op weg naar een nieuw medicijn dat 
artrose voorkomt. Het onderzoek van dr. Jeroen 
Leijten richt zich op de vraag hoe stamcellen de 
balans kunnen herstellen.
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Steunt u dit onderzoek?

Dr. Arjen Blom: “Dit onderzoek kost veel geld. 
Als dat geld er, via ReumaNederland, komt, 
kunnen we over ongeveer vijf jaar een bruikbare 
detectiestof beschikbaar hebben. De arts kan 
het dan gebruiken om in een vroeger stadium 
te behandelen en zo toenemende gewrichts-

schade voorkomen. Wat de vervolgstappen zijn? 
Het detectiestofje wordt eerst in het laborato-
rium op mogelijke bijwerkingen getest. Indien 
nodig moet het worden aangepast. Daarna tes-
ten we de nieuwe methode in het laboratorium 
en later op kraakbeenstukjes die overblijven na 
operaties. Nog genoeg te doen dus. We willen 
graag op volle kracht vooruit!”

Van links naar rechts: Yvonne van Gemert, Yvonne Bartels, Arjen Blom, Nik Kruisbergen (achter), 
Martijn van den Bosch, Annet Sloetjes (achter), Peter van Lent, Menno Winkel (achter), Irene DiCeglie



Geef uw wijzigingen alstublieft door
ReumaNederland verwerkt uw persoonsgegevens 
voor het verzenden van de nieuwsbrieven waar-
voor u zich heeft aangemeld, in een zorgvuldige 
administratie van giften en schenkingen. U kunt 
contact opnemen met de Donateursservice om uw 

wensen door te geven via 020 • 589 64 75 of
donateurs@reumanederland.nl.  
Als u een gift overmaakt, graag ook uw adresge-
gevens vermelden in de omschrijving, zodat wij 
u eventueel een bevestiging of een bedankbrief 
kunnen sturen.

“Omdat ik zo geloof in reumaonderzoek ben ik 
als vrijwilliger betrokken bij het Radboudumc. 
Vanwege mijn eigen klachten kwam ik hier al 
vaak en heb ik de onderzoekers leren kennen. 
Ik zit in STAP (Sleutel Tot Actief Participatie-
beleid), een initiatief van Radboudumc en de 
Sint Maartenskliniek. Via deze groep participeer 

je als patiënt in de onderzoeken die hier worden 
gedaan. Als vrijwilliger ben ik nu gekoppeld aan 
een onderzoeker die onderzoek doet naar 
kraakbeenafbraak. 
Ik kijk met de blik van de patiënt naar bijvoor-
beeld leesmateriaal, zodat het ook begrijpelijk 
is voor leken. Heel interessant!”

“Ik kijk met de blik van de
patiënt mee bij het onderzoek.”

Ria Brokken



Doneer online via: 

https://reumanederland.nl/doneren

of maak uw gift over op 

IBAN NL64 ABNA 0433 533 633 t.n.v. 

ReumaNederland, Amsterdam

o.v.v. ‘code 190301,

onderzoek kraakbeenschade’
Erkend 

als ANBI

www.reumanederland.nl

info@reumanederland.nl

T 020 589 64 64

facebook.com/reumanederland

twitter.com/reumanederland

youtube.com/reumanederland

Beschermvrouwe

Prinses Beatrix

Ambassadeur

Anita Witzier

Ruim twee miljoen mensen in Nederland leven 
met een vorm van reuma. Dagelijks hebben 
zij last van pijn, stijfheid en vermoeidheid. Zij 
willen maar één ding: genezen. ReumaNeder-
land werkt keihard aan een toekomst zonder 
reuma en een beter leven met reuma vandaag. 

Er komen steeds betere behandelingen en er 
liggen nieuwe doorbraken in het verschiet. Uw 
financiële steun maakt het mogelijk om fors in 
wetenschappelijk onderzoek te blijven inves-
teren. En zo steeds dichter bij de oplossing te 
komen. Daar gaan wij voor. Helpt u mee?

Wat is reuma?

Reuma is een verzamelnaam voor meer 

dan honderd aandoeningen aan of rond-

om het gewricht die niet veroorzaakt zijn 

door letsel of een ongeval. Reumatische 

aandoeningen kunnen globaal worden on-

derverdeeld in:

• Artrose
• Osteoporose
• Jeugdreuma
• Ontstekingsreuma (bijv. RA)

• Jicht
• Fibromyalgie

Onze missie: samen naar een beter leven met reuma
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