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Casusbeschrijving

Een 30 jarige vrouw komt op de spoed met een warme pijnlijke
zwelling dorsaal aan de pols. Ze heeft geen koorts. Ze heeft
multipele partners en gebruikt geen condooms. In haar anamnese
vermeldt ze enkele weken geleden pijnlijk urineren.

● vrouw, 30j
● onveilige seksuele activiteiten
● acuut: warme, pijnlijke zwelling dorsaal aan de pols (calor, dolor,

tumor)
● geen koorts
● enkele weken geleden: pijnlijk urineren (dysurie)
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Differentieeldiagnose

DD/symptomen vrouw 30j
onveilige
seksuele
activiteiten

zwelling pijn warmte pijnlijk
urineren

reactieve artritis - + + + + + +

dorsale
tenosynovitis + - / + + + -

synoviale cyste + + / + + +/- -
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Differentieeldiagnose 1: Reactieve artritis

● Pijnlijk urineren: infectie
o SOA → chlamydia, gonorroe en syfilis

● 2 - 4 weken later gewrichtsontsteking: immuunreactie op infectie

● Dysurie
o urineweginfectie: cystitis → 50% vd vrouwen
o SOA
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Differentieeldiagnose 2: Tenosynovitis

● inflammatie van pezen en synovial sheaths (warme, pijnlijke
zwelling) 

● vb. Quervain tenovaginitis stenosans (dorsale pols) 
● pijn in pols kan proximaal uitstralen naar voorarm, distaal naar

duim 
● polsklachten: 5,6/1000 personen per jaar, 10:1 vrouw/man, 35-55

jaar
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Differentieeldiagnose 3: Synoviale cyste 

● staat in contact met synovial sheaths en kan leiden tot pijn 
● oorzaak is onbekend (degeneratie mucoïd bindweefsel) 
● 3,3/1000 personen per jaar, 2:1 vrouw/man 



17/02/15 pag. 8

Differentieeldiagnose

DD/symptomen vrouw 30j
onveilige
seksuele
activiteiten

zwelling pijn warmte pijnlijk
urineren

reactieve artritis - + + + + + +

dorsale
tenosynovitis + - / + + + -

synoviale cyste + + / + + +/- -



17/02/15 pag. 9

Onderzoeken

● HLA B-27 test (op bloedstaal)

● medische beeldvorming

● testen op SOA (gramkleuring => indien negatief, nogmaals
testen via celcultuur of via LCR)
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