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Na een het beëindigen van mijn studies verpleegkunde  ben ik 4 jaar geleden gestart 
op de dienst heelkunde in een ziekenhuis.  
In mijn vrije tijd wilde ik ook aan mijn conditie werken, dus nam ik een abonnement bij 
de lokale fitness. In het begin fitneste ik intensief maar na 2 maanden begon ik plots 
last te krijgen mijn onderrug met uitstralingspijn naar mijn linker heup. Ik dacht dat dit 
te wijten was aan overbelasting en stopte bijgevolg met sporten. De pijn ging echter 
niet volledig weg met rusten en kwam telkens terug. Na 6 maanden van deze 
aanhoudende pijn maakte ik een afspraak bij een sportarts in het ziekenhuis waar ik 
werk. Hij stelde voor om een RX van mijn bekken te nemen en een echo van mijn 
linker heupstreek. Op de foto’s was er niets te zien en ook het resultaat van de echo 
leverde niets op. De dokter zei dat ik waarschijnlijk te zwakke heup- en 
onderrugspieren had en stuurde me naar huis met een briefje voor de kinésist waar 
ik oefeningen zou krijgen om dit te verbeteren. Indien er na anderhalve maand geen 
beterschap vastgesteld werd, moest ik opnieuw een afspraak maken. 
Ik maakte dus een afspraak met de kinesist maar merkte geen verbetering. Ik begon 
zelfs uitstralingspijn tot in mijn kuit te voelen. Bij het controlebezoek kon er opnieuw 
niets gevonden worden dat mijn pijnklachten kon verklaren. De arts dacht aan een 
hernia, dus liet ik een MRI en CT scan nemen van mijn onderrug. Een maand later 
kon ik onder de scan, in de maand daarna ging ik opnieuw naar de dokter. Wederom 
hadden beide scans geen diagnose opgeleverd. De arts vertelde me dat de klachten 
vermoedelijk te wijten zijn aan hyperlaxiteit en raadde mij aan om verder 
kinesitherapie te volgen gecombineerd met pijnstilling. De flexibiliteit van mijn 
gewrichten zou dus de oorzaak zijn van mijn pijn. Ik twijfelde aan deze diagnose, ook 
omdat de pijn bleef aanhouden, dus maakte ik een afspraak bij een professor in de 
sportgeneeskunde in het UZ Gent. Ik deed opnieuw mijn verhaal maar ondertussen 
had ik ook pijn ter hoogte van mijn rechterheup. Tijdens het klinisch onderzoek werd 
er niets gevonden. De professor vermoedde dat ik deze klachten had door een 
verkeerde positie van mijn voeten dus liet hij een ganganalyse doen. Uit deze test 
bleek dat ik mijn rechter voet een beetje verkeerd positioneerde en dus werden mij 
steunzolen aanbevolen. Dit bleek echter ook niet te helpen dus maakte ik opnieuw 
een afspraak met de prof. De pijn werd ook heviger dus hij besloot mij infiltraties te 
geven. Na 3 infiltraties en géén beterschap, stelde hij opnieuw een MRI van mijn 
onderrug voor, maar nu gecombineerd met een MRI van de sacro-iliacale 
gewrichten. Uit dit laatste onderzoek bleek dat er sacro-ilitis te zien was aan de linker 
kant, waardoor de ‘ziekte van bechterew’ in beeld kwam. Hierna diende ik een 
bloedafname en een coloscopie laten doen om eventueel de ziekte van Crohn uit te 
sluiten. In die periode leefde ik in grote onzekerheid en angst want als verpleegster 
wist ik wat mij te wachten stond indien de ziekte van Crohn vastgesteld zou worden. 
Gelukkig kreeg ik steun van mijn familie en vriend en staarde ik mij niet blind op de 
mogelijke diagnose van Crohn. De coloscopie wees uit dat ik deze aandoening niet 
had. Uit mijn bloeduitslag bleek echter dat ik HLA-B27 positief was maar nog steeds 
kon de professor niet bevestigen dat ik de ‘ziekte van Bechterew’ had. Ik werd 
opnieuw doorverwezen naar een arts in een ander ziekenhuis. Hier werden wederom 
dezelfde tests aangevraagd, die ik geweigerd heb. Ik was ondertussen anderhalf jaar 
verder en had nog steeds geen 100% uitsluitsel wat mij precies mankeerde. 
Ondertussen nam ik pijnmedicatie en feldène waarmee de pijn tot een dragelijk 
niveau teruggedrongen werd. Anderhalve maand later begonnen de klachten 



opnieuw toe te nemen. Via internet heb ik informatie over de ziekte ingewonnen en 
uit verhalen van de patiënten bleek dat zij door een reumatoloog behandeld werden. 
Uit eigen initiatief maakte ik een afspraak bij een reumatoloog en daar deed ik 
opnieuw mijn verhaal. Voor de reumatoloog stond het vast dat er een diagnose van 
‘de ziekte van Bechterew’ gesteld kon worden. Ondanks het vermoeden op deze 
diagnose, kwam het nieuws hard aan. Aan de andere kant was ik ook opgelucht dat 
er een diagnose gesteld werd en dat de behandeling aangevat kon worden. Er werd 
simponi® opgestart en mijn klachten verdwenen als sneeuw voor de zon, waardoor 
het voor mij terug leefbaar werd. Na enkele maanden echter begon de pijn opnieuw, 
dit was te wijten aan een bilaterale heupinklemming. Dit jaar werd ik hieraan 
geopereerd en op dit moment ben ik nog aan het revalideren. Na 2 jaar 
onwetendheid en pijn, kan ik nu aan het verwerkingsproces beginnen. Ik moet eerlijk 
bekennen dat ik niet had verwacht dat de ziekte zo’n impact op mijn leven zou 
hebben. Ik ben ondertussen veranderd van verpleegafdeling naar een minder 
belastende afdeling om mijn klachten zo goed mogelijk onder controle te houden. De 
ziekte heeft een grote impact gehad op mijn privé-leven: ik kan namelijk mijn eigen 
huishouden niet alleen doen en heb hiervoor hulp nodig. Gelukkig helpt mijn vriend in 
het huishouden en neemt hij de zware huishoudelijke taken voor zijn rekening. Als ik 
een slechte dag heb, dan neemt hij zoveel mogelijk werk van mij over en blijft hij mij 
onvoorwaardelijk steunen. We hebben ook een evenwicht gevonden in welke taken 
ik wel en niet meer kan uitvoeren. Ik besef maar al te goed dat ik naar mijn lichaam 
moet luisteren en dat ik dit mijn hele leven zal moeten blijven doen. Ik hou me vast 
aan de gedachte dat ik nog véél kan, desondanks mijn ziekte. Ik heb soms wel 
heimwee naar alle dingen die ik vroeger wel nog kon doen, maar door de pijn 
onmogelijk zijn. Ik blijf zoveel mogelijk bewegen binnen mijn pijngrenzen, maar ik 
moet ook vaak rusten, het belangrijkste is dat de pijn leefbaar is.  
Ik ben ervan overtuigd dat een vroegere diagnose zeker een verschil zou gemaakt 
hebben in mijn geval. Mijn pijn zou nooit zo hevig geweest zijn zoals ik die ervaren 
heb en de ziekte zou sneller onder controle geweest zijn. Verder zorgt een vroege 
diagnose er ook voor dat de ziektekosten niet zo hoog oplopen. Ik heb namelijk 
verschillende pijnstillers en steunzolen aangekocht die geen effect hebben gehad, de 
verschillende doktersbezoeken en onderzoeken/scans hadden ook een behoorlijke 
financiële impact. In België leven wij gelukkig in een welvaartsstaat waardoor de 
behandelingskosten draagbaar zijn.  
In mijn geval zou de ideale situatie zijn dat de arts die ‘hyperflexibiliteit’ als diagnose 
stelde, mij zou doorverwijzen naar een gespecialiseerde arts en dat onderzoeken 
géén 3x herhaald moeten worden alvorens een diagnose kan gesteld worden. 
 
 


