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Expert meeting CREDO; CRiteria for Early Diagnosis of Osteoarthritis 
Artrose is en blijft een veel voorkomende aandoening met een grote impact op de kwaliteit van leven 

van patiënten. Door de vergrijzing en de obesitas epidemie is de verwachting dat het aantal mensen 

met artrose de komende jaren zal blijven stijgen. 

Nationale en internationale experts zijn het er over eens dat het voor een optimale behandeling van 

de artrosepatiënt essentieel is dat de diagnose accuraat en vroeg in het ziekteproces gesteld kan 

worden. Helaas stellen de beschikbare diagnostische criteria voor artrose, bijvoorbeeld de 

radiologische Kellgren&Lawrence criteria of de American College of Rheumatology (ACR) criteria, de 

diagnose pas laat in het ziekteproces. 

CREDO is een project dat onlangs door het Reumafonds is gehonoreerd aan de onderzoekers van de 

afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC. Het doel van CREDO is om diagnostische criteria 

voor vroege knie- en heupartrose te ontwikkelen met data uit de CHECK studie. Voor dit project 

gebruiken wij de expert diagnose als gouden standaard. Hiervoor zijn we op zoek naar experts die: 

 Huisarts, reumatoloog, orthopeed, revalidatiearts of sportarts zijn 

 2 of meer jaar klinische ervaring hebben met de behandeling van artrosepatiënten 

 Beschikbaar zijn op 25 mei 2018 (10.30 – 17.00 uur te Erasmus MC) 

Gedurende deze dag wordt u als expert gevraagd voor een aantal digitaal gepresenteerde casussen 

uw diagnoses voor knie- en/of heupartrose te stellen. Het digitale dossier van de casussen bevat de 

belangrijkste gegevens van het lichamelijk onderzoek, anamnese en de röntgenfoto’s. Diagnoses van 

een eerstelijns arts zullen worden vergeleken met die van een tweedelijns arts en eventuele 

discrepanties worden gezamenlijk door beide artsen worden herbeoordeeld. 

Uiteraard verzorgen wij deze dag een lunch en sluiten we af met een (netwerk)borrel. Uw reiskosten 

worden uiteraard ook vergoed. Alle deelnemende experts zullen als ‘collaborator’ worden 

opgenomen in de wetenschappelijke publicatie waarin de diagnostische criteria worden 

gepresenteerd (waar mogelijk met persoonlijke vermelding in Pubmed). De aanvraag voor 

accreditatiepunten wordt momenteel door de toetsingscommissie beoordeeld. 

Wij hopen dat u als expert aan dit unieke project wilt meewerken. Om u aan te melden en voor 

vragen neemt u contact op met de hoofdonderzoeker dr. J. Runhaar van het Erasmus MC.  

 

Wij stellen uw deelname zeer op prijs. 

Prof.dr. SMA Bierma-Zeinstra, Erasmus MC 

Dr. J Runhaar, Erasmus MC (j.runhaar@erasmusmc.nl, 010-7044192) 

Prof.dr. JWJ Bijlsma, UMC Utrecht 

Prof.dr. G Kloppenburg, LUMC 

Prof.dr. M Boers, VUmc 
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