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Juveniele Idiopatische Artritis (jeugdreuma, JIA) is de meest voorkomende oorzaak van blijvende 
gewrichtsschade bij kinderen. De ziekte gaat gepaard met een forse ziektelast en een verminderde 
kwaliteit van leven voor de patiënt. Jeugdreuma ontstaat door een onbegrepen ontsteking van de 
gewrichten, in het bijzonder van het kapsel van de gewrichten. De mate van gewrichtsontsteking wordt 
vastgesteld door het lichamelijk onderzoek. Het vaststellen van actieve ziekte in een gewricht is vaak 
moeilijk bij de nog groeiende kinderen. Naast het lichamelijk onderzoek, worden röntgenfoto’s 
beschouwd als de gouden standaard voor het in kaart brengen van gewrichtsschade. De meeste 
jeugdreuma patiënten hebben bij presentatie echter nog geen tekenen van gewrichtsafwijkingen op de 
röntgenfoto’s.  
 
Magnetic Resonance Imaging (MRI) is een gevoelige techniek die gebruikt kan worden om de eerste 
veranderingen in een aangedaan gewricht in kaart te brengen. Studies hebben aangetoond dat MRI de 
veranderingen veroorzaakt door ziekte in het gewricht al in een zeer vroege fase in beeld kan brengen. 
Het ontbrak echter aan een gestandaardiseerde en objectieve methode om de mate van ziekteactiviteit, 
bijvoorbeeld door middel van deze MRI vast te stellen. 
 
In dit proefschrift hebben we vastgesteld dat het gebruik van MRI zonder narcose haalbaar is bij kinderen 
met jeugdreuma vanaf 5 jaar oud. Daarnaast hebben we een scoringssysteem voor MRI van de knie bij 
patiënten met jeugdreuma ontwikkeld. Op die manier kunnen we alle informatie over de ziekteactiviteit 
op een gestructureerde, objectieve manier beoordelen. De betrouwbaarheid, gevoeligheid voor 
veranderingen, de voorspellende waarde en de discriminerende waarde van dit nieuw ontwikkelde 
Juvenile Arthritis MRI Scoring (JAMRIS) systeem zijn bepaald. Het JAMRIS systeem bleek een 
objectieve, eenvoudige en uiterst betrouwbare score voor de evaluatie van jeugdreuma ziekteactiviteit van 
de knie te zijn. Bovendien hebben we ook vastgesteld dat de gevoeligheid van MRI zonder toediening van 
intraveneus contrast in de beoordeling van gewrichtsontsteking laag is (sensitiviteit van 62%). Het 
uitvoeren van een MRI-onderzoek zonder gebruik van contrast middel is met de huidige methoden dus 
niet aan te raden.  
 
Voor de beoordeling van ziekteactiviteit en de evaluatie van het aanslaan van de behandeling ontbreekt 
het huidige MRI onderzoek aan kwantitatieve analyse methoden. Dynamische MRI (DCE-MRI) is 
wellicht zo een dergelijk nauwkeurige en kwantitatieve uitkomstmaat. In dit proefschrift hebben we de 
discriminerende waarde van de pixel-by-pixel DCE-MRI TIC-shape analysemethode bepaald. De 
techniek bleek goed in staat klinisch actieve en klinisch inactieve kinderen met JIA te onderscheiden. 


