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Summary

Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory joint disease. Inflammation of the joints
of the foot, especially of the metatarsophalangeal (MTP) joints of the forefoot, is frequent.
Inflammation of joints and soft tissues can cause joint damage and structural deformities.
This may lead to pain and alterations in the loading pattern of the foot during weight
bearing. Because the foot supports the weight of the entire body, impairments of the foot
have a negative impact on the ability to perform weight‐bearing activities.
Despite the consequences of foot impairments on daily activities, the foot in RA has received
limited attention in scientific research. The general aim of this thesis is to provide insight into
foot impairments and consequent disability in daily weight‐bearing activities. The focus is on
impairments of the forefoot. Specific aims are (1) to determine the prevalence and course of
forefoot impairments and walking disability, (2) to evaluate to what extent foot function
(expressed as plantar pressure and gait characteristics) is a factor in foot pain and foot‐
related disability in daily activities, and (3) to determine the most appropriate measurement
instruments for foot function, foot pain and foot‐related disability in RA.
Chapter 1 provides a brief introduction into the foot in RA. Current knowledge of the
prevalence and course of forefoot impairments, the role of foot function, and the use of
foot‐specific measurements in RA are described. The research questions of the studies
included in this thesis are provided at the end of chapter 1.
In chapter 2a data from the Early Arthritis Cohort (EAC) of the Jan van Breemen Institute is
used to determine the prevalence and course of forefoot impairments and walking disability
during the first 8 years of RA. High prevalence rates for forefoot impairments and walking
disability were shown. The prevalence rates for pain and swelling of the MTP joints (as found
via clinical examination) and walking disability (as measured with the walking subscale of the
HAQ) were initially high and stabilized at around 40%, while the prevalence of forefoot
erosion (as scored on radiographs) increased from 19% to 56% during the 8‐year course of
RA. The findings quantitatively emphasize the significance of forefoot involvement in
patients with RA.
The results in chapter 2b are based on the data presented in chapter 2a. Forefoot disease
activity was found in a substantial proportion of the patients in remission (DAS28<2.6); on
average 40% of the patients in remission had at least one painful and/or swollen MTP joint
during followup. Based on these results it was recommended to examine the forefoot joints
in all patients, irrespective of being in remission according to the DAS28 criterion.
In chapter 3 associations with and predictors of walking disability were investigated using
the data of the EAC. The results showed that global pain and disease activity had the
greatest impact on walking disability during the first 8 years of RA. Significant associations
between walking disability and global pain and disease activity were found at almost every
studied time point (i.e., baseline and 2, 4, 6 and 8 years follow‐up). Walking disability, knee
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pain, and global pain at 2 years after initial disease presentation predicted walking disability
later in the disease. In addition, the risk of developing walking disability increased with
longer disease duration and higher age at initial disease presentation. The presence of
walking disability at 2 years followup was by far the strongest predictor of future walking
disability. The identification of predictors may be useful to direct conservative treatment for
lower extremity impairments and walking disability.
In chapter 4 the reproducibility of different plantar pressure measurement protocols was
determined using 20 patients with foot complaints due to chronic arthritis (the majority of
the patients were diagnosed with RA). The results indicated that a ‘one‐step’, ‘two‐step’, and
‘three‐step’ protocol of collecting plantar pressure measurements were all reliable for
measuring contact time and peak pressure. However, the use of the ‘two‐step’ protocol was
recommended over the ‘one‐step’ and ‘three‐step’ protocols. The ‘one‐step’ protocol
produced a longer stance phase that did not resemble normal walking and when comparing
the ‘two‐step’ and ‘three‐step’ protocols, the ‘two‐step’ protocol was less time consuming
and less strenuous for patients with painful feet than the ‘three‐step’ protocol. Data of three
consecutive measurements using the ‘two‐step’ protocol was sufficient to obtain a reliable
average measurement.
The study in chapter 5 aimed at identifying relationships between foot impairments and
disability. Sixty‐two patients with RA‐related foot complaints were assessed using plantar
pressure measurements, a score for forefoot joint damage, questionnaires measuring pain
and disability in weight‐bearing activities, and a walking test. The extent of forefoot joint
damage was found to be significanly associated with elevated pressure under the forefoot,
especially pressure under the first and fourth MTP joints. Furthermore, elevated forefoot
pressure was associated with pain during barefoot walking, and specific gait characteristics
(i.e., a prolonged stance phase and a delayed heel lift) were related to disability in weight‐
bearing activities. Because the correlations found in this study were weak, the clinical
relevance of plantar pressure measurements in RA needs further investigation.
In chapter 6 the relationships of disease duration to foot function (i.e., pressure and gait
characteristics), foot pain and foot‐related disability were established using the data of the
study described in chapter 5. Statistically significant correlations between disease duration
and pressure and gait characteritics were found. These results were interpreted as an
alteration in the roll‐over process during the stance phase of the foot as the disease
progresses. A prolonged stance phase, a delayed heel lift and shorter plantar loading of the
lesser toes indicated a shift from a heel‐to‐toe roll‐over process to a more shuffling gait. No
associations between disease duration and pain and disability were found. It was
recommended to measure foot function, foot pain and foot‐related disability longitudinally
in future studies in order to gain knowledge about the development of foot complaints in
RA.
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The systematic review of the literature in chapter 7 provides an overview of available foot‐
specific measurement instruments in RA. Additionally, recommendations for instruments
with a good clinimetric quality were made. However, as only a limited number of clinimetric
studies could be included, recommendations were made cautiously. When using an EMED
platform, different walkmat systems or 3D‐movement analysis systems, pressure and gait
parameters of the foot and/or ankle were found to be measured reliably. Foot pain and foot‐
related disability were measured using multidimensional questionnaires. The Foot Function
Index (FFI) and Leeds Foot Impact Scale (LFIS) appeared to have good clinimetric quality in
RA patients. In addition to self‐reported measures, it was recommended to measure the
patients’ level of functional ability with a performance‐based test, for example a short‐
distance walking test. It was concluded that an extension of studies investigating the
clinimetric quality of foot‐specific measurement instruments in RA is needed.
Finally, an overall discussion of the findings in this thesis is presented in Chapter 8.
Implications for clinical practice and directions for future research regarding the foot in RA
are provided.
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Reumatoïde artritis (RA) is een chronische ontstekingsziekte van de gewrichten.
Ontstekingen in de voetgewrichten, met name in de metatarsophalangeale (MTP)
gewrichten van de voorvoet, komen veel voor. Ontstekingsactiviteit in gewrichten en
omringend weefsel kan gewrichtsschade en structurele deformiteiten tot gevolg hebben. Dit
kan leiden tot pijn en een afwijkende belasting van de voet tijdens gewichtsdragende
activiteiten, zoals lopen. Omdat de voeten het totale lichaamsgewicht dragen, kunnen
stoornissen in de voet het dagelijks functioneren van patiënten met RA negatief
beïnvloeden.
De reumatische voet heeft tot op heden weinig aandacht gekregen in de wetenschappelijke
literatuur, ondanks het feit dat stoornissen in de voet grote gevolgen kunnen hebben voor
het dagelijks functioneren. Het algemene doel van dit proefschrift is het verschaffen van
inzicht in stoornissen in de voet en daaraan gerelateerde beperkingen in het dagelijks
functioneren. De focus ligt op stoornissen in de voorvoet. De specifieke doelstellingen zijn
(1) het bepalen van de prevalentie en het beloop van stoornissen in de voorvoet en
beperkingen in het lopen, (2) het evalueren van de rol van voetfunctie (uitgedrukt als druk‐
en gangbeeldkenmerken die met drukmetingen zijn verkregen), en (3) het bepalen van de
meest aangewezen instrumenten voor het meten van voetfunctie, voetpijn en
voetgerelateerde beperkingen bij patiënten met RA.
Hoofdstuk 1 geeft een korte inleiding op voetklachten bij patiënten met RA. Vervolgens zijn
de huidige kennis met betrekking tot de prevalentie en het beloop van stoornissen in de
voorvoet, de rol van voetfunctie en het gebruik van voetspecifieke meetinstrumenten
beschreven. Het hoofdstuk eindigt met de vraagstellingen van het proefschrift.
In hoofdstuk 2a zijn data van het Early Arthritis Cohort (EAC) van het Jan van Breemen
Instituut gebruikt om het vóórkomen van stoornissen in de voorvoet en problemen met
lopen te bepalen tijdens de eerste 8 jaar van RA. In de eerste 2 jaar van de ziekte werden
hoge prevalenties gevonden voor pijn en zwelling van de MTP gewrichten (bij lichamelijk
onderzoek) en loopproblemen (gemeten met de subschaal ‘lopen’ van de Health Assessment
Questionnaire). Na 2 jaar stabiliseerden deze prevalenties rond 40%. De prevalentie van
voorvoeterosie (gescoord op röntgenfoto's) steeg van 19% in het begin van de ziekte tot 56%
na 8 jaar. Uit de hoge prevalentiecijfers blijkt dat stoornissen in de voorvoet een grote rol
spelen bij RA.
De resultaten in hoofdstuk 2b zijn gebaseerd op de data die in hoofdstuk 2a zijn beschreven.
Een substantieel deel van de patiënten in remissie volgens het DAS28‐criterium had bij
lichamelijk onderzoek pijn en/of zwelling van één of meer gewrichten in de voorvoeten, wat
duidt op ziekteactiviteit. Tijdens de follow‐up had gemiddeld 40% van de patiënten in
remissie ten minste één pijnlijk en/of gezwollen MTP gewricht. Om ziekteactiviteit in de
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voeten niet te missen, lijkt het van belang om bij alle patiënten, ongeacht de score op de
DAS28, de voeten te onderzoeken.
In hoofdstuk 3 zijn associaties met en voorspellers van ervaren loopproblemen onderzocht,
gebruik makend van de EAC data. Uit de resultaten bleek dat globale pijn en globale
ziekteactiviteit de grootste invloed op het lopen hadden tijdens de eerste 8 jaar van de
ziekte. Op vrijwel elk bestudeerd tijdpunt werden significante associaties tussen
loopproblemen en globale pijn en ziekteactiviteit gevonden. Loopproblemen, pijn in de knie
en globale pijn 2 jaar na het eerste bezoek aan de reumatoloog voorspelden loopproblemen
later in de ziekte. Bovendien steeg het risico op loopproblemen naarmate de ziekte vorderde
en met een hogere leeftijd. De aanwezigheid van loopproblemen op 2 jaar follow‐up was de
sterkste voorspeller voor loopproblemen later in de ziekte. De identificatie van risicofactoren
voor loopproblemen kan mogelijk bijdragen aan het gericht en vroegtijdig verwijzen van een
patiënt voor (conservatieve) behandeling.
In hoofdstuk 4 is de reproduceerbaarheid van verschillende protocollen voor het uitvoeren
van een drukmeting op blote voeten bepaald. Twintig patiënten met voetklachten ten
gevolge van chronische artritis (de meerderheid van de patiënten had de diagnose RA)
werden gemeten. Het één‐staps, twee‐staps en drie‐staps protocol waren alle betrouwbaar
voor het meten van de contacttijd (de duur van de standfase tijdens lopen) en de piekdruk
(de hoogst gemeten plantaire druk). De aanbeveling in deze studie was om het twee‐staps
protocol te gebruiken bij RA patiënten met voetklachten. Bij het één‐staps protocol werd
een gemiddeld langere contacttijd gemeten dan bij het twee‐ en drie‐staps protocol. Omdat
bij een drukmeting wordt beoogd de plantaire druk tijdens het lopen op een comfortabele
loopsnelheid te meten, viel het één‐staps protocol af. Vergeleken met het drie‐staps
protocol was het twee‐staps protocol minder tijdrovend en minder belastend voor RA
patiënten met pijnlijke voeten. Drie opeenvolgende metingen met het twee‐staps protocol
volstonden om een betrouwbare gemiddelde meting te verkrijgen.
Hoofdstuk 5 beschrijft een studie waarin relaties tussen stoornissen in de voet en
beperkingen in het dagelijks functioneren onderzocht zijn. Tweeënzestig RA patiënten met
voetklachten werden gemeten met behulp van een plantaire drukplaat, een score voor
gewrichtsschade in de voorvoet, vragenlijsten om pijn en beperkingen in gewichtsdragende
activiteiten vast te leggen en een looptest. Gewrichtsschade in de voorvoet was significant
geassocieerd met een verhoogde druk onder de voorvoet, vooral druk onder MTP1 en
MTP4. Bovendien was een verhoogde druk onder de voorvoet geassocieerd met pijn tijdens
staan en lopen op blote voeten. Specifieke gangbeeldkenmerken (d.w.z. een verlengde
standfase en een vertraagde hiellift) waren gerelateerd aan beperkingen in
gewichtsdragende activiteiten. De correlaties die in deze studie werden gevonden, waren
zwak. De klinische relevantie van plantaire drukmetingen bij patiënten met RA is daarom nog
onvoldoende duidelijk.

150

Samenvatting

In hoofdstuk 6 zijn relaties bestudeerd tussen ziekteduur enerzijds en voetfunctie (d.w.z.
druk‐ en gangbeeldkenmerken), voetpijn en voet‐gerelateerde beperkingen anderzijds. De
data die in hoofdstuk 5 beschreven zijn, werden gebruikt voor het berekenen van
correlaties. Er bleken statistisch significante correlaties tussen ziekteduur en druk‐ en
gangbeeldkenmerken te bestaan. Deze resultaten zijn geïnterpreteerd als een verandering in
de voetafwikkeling bij een toenemende ziekteduur. Een verlengde standfase, een vertraagde
hiellift en een kortere plantaire belasting van de kleine tenen wijzen op een verschuiving van
een hiel‐teen afwikkeling naar een meer schuifelend looppatroon. Ziekteduur was niet
gerelateerd aan ervaren pijn en beperkingen. De aanbeveling in deze studie was om
voetfunctie, voetpijn en voetgerelateerde beperkingen longitudinaal te meten om zodoende
de kennis over de ontwikkeling van voetklachten bij patiënten met RA te vergroten.
Het systematische literatuuronderzoek in hoofdstuk 7 geeft een overzicht van de
beschikbare voetspecifieke meetinstrumenten bij RA. Bovendien zijn in dit hoofstuk
aanbevelingen gedaan voor het gebruik van meetinstrumenten met een goede
klinimetrische kwaliteit. Aangezien slechts een beperkt aantal klinimetrische studies
geïncludeerd kon worden, betroffen het slechts voorzichtige aanbevelingen. Druk‐ en
gangbeeldparameters konden betrouwbaar worden gemeten met een EMED drukplatform,
verschillende loopmatsystemen en systemen voor 3D‐bewegingsanalyse. Voor het meten
van pijn in de voeten en voetgerelateerde beperkingen in activiteiten bestaan diverse
multidimensionele vragenlijsten. De Foot Function Index (FFI) en de Leeds Foot Impact Scale
(LFIS) bleken van voldoende klinimetrische kwaliteit. Naast zelf‐gerapporteerde metingen
werd geadviseerd om het functionele capaciteitsniveau van patiënten te meten met een op
prestaties gebaseerde test, bijvoorbeeld een looptest. Er werd geconcludeerd dat het
noodzakelijk is om de klinimetrische kwaliteit van voetspecifieke meetinstrumenten voor
patiënten met RA verder te onderzoeken om tot betere aanbevelingen te kunnen komen.
De bevindingen van dit proefschrift zijn bediscussieerd in hoofdstuk 8. In dit hoofdstuk zijn
bovendien implicaties voor de klinische praktijk en richtingen voor toekomstig onderzoek
gegeven.
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Trots presenteer ik u mijn proefschrift ‘Foot impairments and related disability in patients
with rheumatoid arthritis’. Het onderwerp heeft mij gedurende het onderzoek meer een
meer weten te boeien. Patiënten gaven mij inzicht in de relevantie van het onderzoeken van
voetklachten en waren zeer bereid om mee te werken. Ik wil dan ook op de eerste plaats de
patiënten die hebben deelgenomen aan het onderzoek bedanken.
Er zijn een aantal mensen die mij in het begin van mijn werkzaamheden in het JBI
stimuleerden in het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden. Van de afdeling
revalidatiegeneeskunde waren dat het toenmalige hoofd van de afdeling, drs. J. Dekker, en
het hoofd van het Klinimetrielab, drs. P. Siemonsma. Beste Jos en Petra, heel hartelijk dank
voor de mogelijkheden die jullie mij boden om me te ontwikkelen op onderzoeksgebied.
De podotherapeuten van het JBI hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de studies in
dit proefschrift. Sandy, Axcel en Karin, heel erg bedankt voor jullie inhoudelijke en
organisatorische aandeel!
In 2004 kreeg ik de mogelijkheid om onder begeleiding van prof.dr. J. Dekker en dr. M.
Steultjens vorm te geven aan een promotietraject. Beste Joost, jouw heldere lijnen en
uitgebreide kennis hebben mij de stimulans gegeven om dit project tot een goed einde te
brengen, waarvoor veel dank. Martijn, de samenwerking was en is goed! Of het nu gaat om
ingewikkelde statistiek of het scoren van artikelen voor de systematische review, ik heb veel
van je geleerd. Ik kan nu meepraten op saaie feestjes....
De laatste fase van mijn onderzoek heb ik op de paramedische afdeling uitgevoerd. Wat een
energie gaat er uit van de groep collega’s die zich daar inzetten voor de wetenschap. Martin,
Aleid, Salima, Wilfred en Mariëtte, en later ook Maurits, Jesper en Jasmijn. Het is inspirerend
om met jullie samen te werken, en, zeker niet onbelangrijk, heel gezellig! Ook de andere
collega’s van de paramedische afdeling: bedankt voor jullie collegialiteit en betrokkenheid!
Lida Brink, hoofd van de paramedische afdeling, door jouw aanmoediging en inzet heb ik
mezelf zowel als fysiotherapeut als als onderzoeker kunnen ontwikkelen. Marit, een mooie
kaft is het halve werk. Bedankt! Steve en Karin, collega’s van ‘Down Under’, fijn dat ik jullie
als ‘native speakers’ heb kunnen raad plegen.
Tijdens het onderzoek heb ik samengewerkt met andere onderzoekers met interesse in het
onderwerp voetklachten bij RA, waaronder drs. R. Dahmen en dr. L. Roorda,
revalidatieartsen in het JBI. Rutger en Leo, bedankt voor jullie klinische blik en bijdrage aan
het onderzoek. Bovendien heb ik intensief samengewerkt met de afdeling reumatologie,
onder andere met drs. J. Ursum, dr. D. Van Schaardenburg en dr. P. Prins. Beste Jennie,
Dirkjan, en Pieter bedankt voor jullie aandeel aan dit proefschrift. Het scoren van de
röntgenfoto’s was tijdrovend maar de afstemming uitstekend! Jennie, je hulp bij de database
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was onmisbaar. Annemarie en Elleke, klinisch onderzoeksassisten van de afdeling
reumatologie, bedankt voor het scoren van de DAS44 en het verzamelen van de gegevens
voor het Early Arthritis Cohort waar ik gebruik van heb gemaakt. Remke en Els, vooral de
systematische review zorgde voor een heel frequent biebbezoek. Bedankt voor jullie hulp en
gezelligheid. José, van het klinimetrielab, bedankt voor de jarenlange samenwerking. Dirk
Knol en Carolien Terwee van het EMGO Instituut, dank voor de hulp bij respectievelijk de
statistiek en de systematische review. En aan alle collega’s die ik niet bij naam genoemd heb,
veel dank voor jullie interesse en support.
Prof.dr. Jim Woodburn and dr. Deborah Turner from the Caladonian University in Glasgow
(UK) and prof.dr. Dieter Rosenbaum and his collegueas from the University in Münster
(Germany), thank you for our inspiring collaboration during the years. I hope our
collaboration will last in the future.
Dank ook aan de leden van de leescommissie voor het lezen en beoordelen van mijn
proefschrift: prof.dr. B. Dijkmans, prof.dr. G. Lankhorst, prof.dr. R. Pöll, dr. G. Tijhuis, mw. dr.
Th. Vliet‐Vlieland en prof.dr. J. Woodburn.
Mijn paranimfen zijn Bianca Buurman en Mariëtte de Rooij. We hebben veel gemeen, zowel
op werkgebied als privé. Fijn dat jullie me willen vergezellen op het podium.
Ik wil mijn lieve familie en vrienden bedanken voor het feit dat ze er zijn. Onmisbaar en
essentieel voor geluk.
Allerliefste Lucas, jouw aanwezigheid geeft me vleugels. Het kunnen relativeren heb ik met
jouw komst geleerd. Jaap, wat een geluk dat jij er bent voor mij.
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Marike van der Leeden is op 3 mei 1977 geboren in Rotterdam. Na het behalen van het VWO
diploma aan het Comenius College in Capelle a/d IJssel is zij in 1995 gestart met de studie
Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij is afgestudeerd in de
richting ‘Bewegingswetenschappen in de context van gezondheidszorg’. Haar
afstudeeronderzoek vond plaats in Kaapstad, Zuid‐Afrika, waar zij onder begeleiding van dr.
L. de Groot onderzoek deed naar de relatie tussen alcoholgebruik van de moeder tijdens de
zwangerschap en de neurologische, faciale en gedragskenmerken van het kind op de leeftijd
van 7 maanden. Haar afstudeerscriptie, tevens bij dr. L. de Groot, had als onderwerp
vroegtijdige opsporing en diagnostiek van (motorische) ontwikkelingsstoornissen. In 1999
studeerde zij af aan de faculteit Bewegingswetenschappen. Aansluitend is zij gestart met de
Verkorte Opleiding Fyiotherapie aan de Hogeschool van Utrecht, gevolgd door de opleiding
Kinderfysiotherapie bij de Transfergroep Rotterdam (afgerond in 2006).
Haar werkervaring startte in 2000 met een deeltijdbaan als revalidatieprotocol
medewerker/onderzoeksassistent bij het Laboratorium voor Houding en Beweging van de
afdeling revalidatiegeneeskunde van het Jan van Breemen Instituut (JBI). Deze
werkzaamheden heeft zij na het behalen van het diploma Fysiotherapie in 2002
gecombineerd met een baan als fysiotherapeut in het JBI. Momenteel is zij als
fysiotherapeut werkzaam in het Kinderrevalidatieteam en het Artroseteam. Tijdens haar
werkzaamheden in het JBI heeft zij de gelegenheid gekregen zich te ontwikkelen op het
gebied van onderzoek. Begin 2004 is zij onder begeleiding van prof.dr. J. Dekker en dr. M.
Steultjens gestart met haar promotieonderzoek naar voetklachten bij reumatoïde artritis.
Sinds november 2008 is zij, naast fysiotherapeut, coördinator van een 5‐jarig
onderzoeksprogramma van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
(KNGF). Zij is in deze functie verantwoordelijk voor de inhoudelijke afstemming tussen vier
onderzoeksprojecten die alle gericht zijn op het ontwikkelen van fysiotherapeutische
interventies voor patiënten met chronische aandoeningen.
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